
 

 

                             Z historie ČSR           Svezli jsme se                                        

                              a další zajímavosti ze světa historických vozidel        



 



 

 

 

 

 
 
Milé čtenářky a čtenáři, přátelé, 
 
   automobil nebyl vyroben s myšlenkou, že bude hýčkán a obdivován na veteránských akcích, že bude po 
třiceti či padesáti letech přinášet radost svým majitelům na výletech při slunečných dnech. Jejich 
prvoplánový úděl byl podstatně obyčejnější. Měl sloužit. Zkracovat dobu k uražení vzdálenosti z jednoho 
bodu do druhého. Obyčejný výrobek na cesty. My lidé jsme z něj postupem času udělali mnohdy víc. 
Automobil se stal členem rodiny, ukázkou našeho úspěchu, případně nástroj k zdůraznění našeho ega. A to, 
co bychom zvládli pěšky, na bicyklu či dříve na koni, převzal automobil. Upozadil i železnici, po jistou 
dobu nejpokrokovější řešení dopravy člověka. I dnes je využití aut prakticky totožné s využitím před 
padesáti či sto lety.  
   Zamysleli jste se někdy nad místy, které jste poznali díky automobilu? Nebýt něj, znali bychom tak 
důkladně chorvatské pobřeží, krásy Paříže či krajinu severských zemí? Neexistovala by Route 66 nebo 
Route Nationale 7. Neexistovaly by úžasné scenerie vesnických čerpacích stanic, motorestů a dalších staveb, 
které automobil přinesl. A hlavně bychom možná cítili o něco méně svobody, kterou cítíme dnes, kdy 
usedneme za volant své plechové lásky, naplníme nádrž palivem, otočíme klíčkem a vyrazíme vstříc 
dobrodružstvím na cestách známých i neznámých. Mnohdy i jen tak, bez předem jasného síle, neboť i cesta 
je cíl….a často i podstatně zajímavější, než jen cílová destinace.  
   Z některých z nás se stali modernější nomádi. Vyrážíme nejen ke zmíněnému pobřeží, ale mnohdy i do 
zemí, o kterých jsme předtím slyšeli jen ze zpráv, případně o nich něco málo přečetli. Je úplně jedno, zda 
jedeme na západ, východ, sever nebo jih, zda cesta trvá tisíc nebo dvacet tisíc kilometrů. Mnohdy není ani 
důležité, zda jedeme terénním offroadem, veteránem nebo moderním autem. Důležité je jen jedno jediné – 
to, že jsme nechali zaměstnání zaměstnáním, firmu firmou, dům domem, posbírali to nejnutnější, nasedli a 
vyrazili. Ne pro cíl, ale pro cestu samotnou, pro pocit svobody, pro poznání nejen jiného světa a jiných lidí, 
ale nakonec i pro poznání sebe sama.             
 
                                                  Hodně poznání na cestách přeje Michal Primák                 
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Na přání Konrada … 
 
   Není mnoho automobilů, celosvětově 
přezdívaných podle slavného uživatele. 
Cadillaku se neříká Obama, Lincoln 
neznáme pod přezdívkou Kennedy nebo 
Eisenhower, velký Citroën nikdo 
nenazve Pompidou nebo Giscard 
d´Estaigne a luxusní Daimler asi žádný 
pravověrný Brit nenazve „Královnou 
Alžbětou“ … A p řece tu jedna výjimka 
je – tou je slavný Mercedes-Benz 300d, 
který dodnes všichni známe pod 
přezdívkou „Adenauer“. Přestože v něm 
jezdil i další spolkový kancléř Erhardt, 
byl to právě Konrad Adenauer, který se 
vlastně o vznik tohoto špičkového 
modelu zasloužil. 
 
   Jako již mnohokrát se musíme vrátit 
hlouběji do historie. Po pádu Třetí říše 
nezbylo z výkonného německého průmyslu 
téměř nic. Vlastně ani název Německo 
jakoby přestal existovat – západní části se 
říkalo Trizonie (tři zony: americká, britská 
a francouzská), budoucí DDR zcela v moci sovětského velení zůstávala ve stále větší isolaci. Veškeré 
závody, které se byť jen otřely o válečnou výrobu, byly v troskách. Gigantické strojírny stuttgartského 
podniku prakticky přestaly existovat. Jediným poválečným dědictvím byly neuvěřitelné hromady sutin a 
změť trosek, které odklízeli váleční zajatci, přeživší dobrovolníci a navrátilci, a samozřejmě i tisíce žen. 
Výroba osobních vozů byla tím posledním v pořadí priorit. Došlo k ní až ve druhé polovině roku 1947, 
samozřejmě se jednalo o „oprášený“ předválečný model 170V a i tady měly přednost užitkové varianty: 
pickupy, sanity, pohotovostní vozy, apod. Vyrábělo se z přídělů spojeneckého velení, čistě osobní produkce 
byla striktně omezena na minimum, potřebné pro chod hospodářství. Modely 200, 230 i větší zůstávaly 
zatím snem – chyběl materiál, ale rovněž i dobře platící zákazníci: ti buď uprchli ze země, hynuli 
v zajateckým táborech na Sibiři, seděli ve vězeních nebo je v Norimberku nedlouho předtím odřízli od 
šibenice.  
   První „vlaštovka“ lepších časů zamávala křídly v roce 1949. Žádné převratné technické novinky, pouze 
solidně a trvanlivě stavěný 170S, což byla vlastně zmenšenina „dvoustovky“. Při prohlížení těsně 
poválečných konstrukcí však musíme konstatovat, že koncern buď poněkud zaspal, nebo stále bojoval 
s následky neblahých válečných časů. Až do první poloviny 50. let jeho výrobky odkazovaly na invenci 
předválečných designerů, a změnilo se toho na nich pomálu. 
   Teď se podívejme do té nejvyšší společnosti. Na post spolkového kancléře se dostává nekompromisní, 
odborně fundovaný a důvěru národa mající Konrad Adenauer. Pán velmi přísného vzhledu, kterého kamery 
jen zřídkakdy zabraly s úsměvem ve tváři, platil a dodnes platí za otce doby, jíž se dodnes říká 
„Wirtschaftswunder“ (Hospodářský zázrak). Ano, společně s již zmíněným Ludwigem Erhardtem měnovou 
reformou odstartovali nikoli ožebračení obyvatelstva jako u nás, ale skutečně raketový růst hospodářství, 
doprovázený profitem a vzrůstem životního standardu obyvatel (faktem ovšem zůstává, že Němci museli 
hodně tvrdě zapracovat a nic jim nespadlo do klína – ale také nebyli okradeni vlastní vládou za pomocí 
bratrských mafií). Herr Adenauer začal jezdit v kořistním Horchu, Mercedesu a jednu chvíli používal i 



 

 

otevřený Maybach. Tady se ale plně projevila (dodnes existující) 
jakási morální vina, spojená s odmítáním všeho válečného. Tady 
mi dovolte malou odbočku: osobní automobily jsou věcí 
apolitickou, tudíž je zcela lhostejno, který krutovládce onu značku 
používal – zda Stalin svůj ZIS 101, 110 či 115, Brežněv, Mao a 
Ceausescu své Mercedesy 600, smrtihlav Pol-Pot jeho černý 
Lincoln či představitelé Třetí říše ty nejdražší fabrikáty válečného 
Německa. Ale ať už bylo pozadí Adenaurových úvah jakékoliv, 

vyjádřil se, že by 
bylo pro potřeby 
kancléřství, vlády, 
diplomacie a domácích špiček vytvořit luxusní vůz, kráčející 
ve šlépějích tradičního německého perfekcionismu. Dalším 
lákadlem byla i možnost exportu, protože některé německé 
firmy již obnovily své válkou přervané kontakty a vstoupily do 
obchodního styku s jinými zeměmi. Adenauer nevyslovil 
záměrně žádnou značku – tak se podívejme, co všechno bylo 
v Německu (tehdy již západním) k disposici: luxusní Horch 

zůstal mimo hru (nacházel se ve východní, tudíž sovětské zoně). Maybach se dosud potácel a veškerá jeho 
aktivita spočívala v karosování několika zbylých předválečných chassis SW. Audi zůstalo rovněž mimo hru, 
a jako samostatná značka dočasně zaniklo. Značek, kterým válka zlomila vaz, bylo více (někdy si o této 
době povíme), ovšem jednalo se především o střední třídu, od níž bylo lze těžko čekat luxusní vůz. Německý 
Ford obnovil montáž předválečného Taunusu s lehkými retušemi a VW začal dobývat Evropu broukem. 
Opel se cele věnoval reinkarnaci Kadettu. Zbýval trojlístek: Borgward, BMW a Mercedes-Benz. Carl 
Borgward si pospíšil a nabídl svůj rozlehlý Pullman, ale neuspěl. Adenauer si asi dobře spočítal, že taktak 
nad vodou se držící automobilka nebude dlouho 
životaschopná (a měl pravdu). Začal souboj Mnichova a 
Stuttgartu. BMW představilo nejdříve střízlivě řešený 
prototyp 501 s pontonovou karoserií (stejné označení pak 
měl tzv. „Barockengel“), ovšem tady se jednalo o vyšší 
střední třídu. Po odmítnutí zvýšili v Mnichově úsilí a 
výsledkem byl dlouhý a přepychový model BMW 505, 
který obrazil všechny významné autosalony. Už už se 
schylovalo ke kontraktu, když velký Konrad BMW odmítl, 
neboť z něj nemohl vystoupit s kloboukem na hlavě!!! Ale 
to už měl za sebou srovnání!!! Na frakfurtském autosalonu 
totiž mimo BMW 505 debutoval i rozlehlý Mercedes-Benz 
300. Adenauer nastoupil, vystoupil – a klobouk zůstal na 
jeho poněkud olysalé hlavě! Bylo vyhráno! Spolková vláda podepsala nesmírně prestižní kontrakt s vedením 
Daimler-Benz a BMW ostrouhalo. Už nikdy se v Mnichově tak vysoko nepustili. Adenauer se svezl a byl 
spokojený, během svého úřadu vystřídal celkem šest „třístovek“, které jej doprovázely i na zahraniční cesty, 
např. do Sovětského svazu, kde deset let po válce jednal o propuštění zbytku německých zajatců. 
   Jen pro pořádek uveďme, že druhou „novinkou“ IAA 1951 byl 220, opět nepatrně modifikovaná 
předválka, která se ve výrobě udržela až do příchodu „Pontonu“.  

   Otočnému podiu kraloval 300a, dlouhý čtyřdveřový sedan 
(na přání v limousinové úpravě) se šestiválcem o výkonu 
115 koní. Není to mnoho, ovšem na rozbité silnice a zvolna 
se konsolidující Německo to stačilo – ideálem průměrného 
občana byl moped, v lepším případě prdítko a ti šťastní a 
majetnější parkovali před domem bestseller od VW. 300 se 



 

 

dostal do povědomí nejen Němců jako symbol blahobytu. Už tehdy jej však málokdo nazval číselným 
označením, tovární kod W186 znali asi jen prodejci ☺, prostě to byl Adenauer a šlus!  
   Nahlédněme pod kapotu prvního provedení: šestiválec, třebaže převzal ještě některé předválečné prvky, 
byl konstruován moderně; stejně jako motor 220, který úspěšně pracoval v dalších řadách. Třístovka byla 
osazená dvěmi spádovými karburatory Solex a z výkonu 115 koní dosahovala rychlosti bezmála 160 km/h. 
Točivý moment nebyl nijak výrazný, šestiválec měl s hromadou oceli dost práce – a tak se kancléřův řidič 
občas zapotil, když velký Konrad ze zadního sedadla zavrčel, ať na to šlápne! Převodovka byla tehdy 
výhradně manuální. Rámové chassis jste mohli s minimálními změnami zaměnit za předválečné, zůstalo i 
nezávislé zavěšení předních kol s vinutými pružinami a šikmými teleskopickými tlumiči. Novinkou byl 
jakýsi předchůdce samočinného udržování světlé výšky – „druhé“ odpružení, které jste mohli při větším 
zatížení ovládat z místa řidiče. Jeho hodnocení je ale rozporuplné … O karoserii již byla řeč, zmiňme se tedy 
jen v krátkosti: zaručovala estetickou hodnotu na dlouhou dobu a odolávala i morálnímu zastarávání. Přední 
část představovala rozumný kompromis mezi blatníkovou a pontonovou karoserií, zavazadelník prvních 
generací jemnou křivkou klesal k zadnímu nárazníku, později se vytvaroval do podobnosti se zádí např. 
Daimleru Regency. Kvalitní čalounění bylo samozřejmostí, prvotřídní výbava podtrhovala určení a 
předpokládané renome vozu. 300a vydržel ve výrobě do roku 1954. První provedení se dodávalo volitelně 
ještě bez pneumatik, sedan stál „nelidských“ 17.600 DM, čtyřdveřový phaeton už celých 21.600 DM, což 
bylo mimo dosah drtivé většiny obyvatel, jejich mzda se pohybovala průměrně kolem 190 DM měsíčně. Ale 
nakonec – tak je tomu i dneska … O rok později vrostly ceny obou modelů přibližně o 2000 DM, tentokrát 
bylo v ceně i obutí.  
   Rok 1954 je ve znamení debutu 300b 
(třebaže se tak málokdy označuje). Jiné 
karburatory a zvýšení kompresního 
poměru se postaraly o nárůst výkonu na 
125 koní. Již tehdy se technici MB vydali 
na krkolomnou cestu snížení spotřeby, i 
když ta byla majitelům tohoto Mercedesu 
patrně k smíchu. Ale to, co ušetřili, se 
počítalo jen v desetinkách litru. Továrnou 
udávaná spotřeba se pohybovala okolo 16 
litrů, v té době ale už Německo protínala 
síť kvalitních dálnic, takže po sešlápnutí 
plynu se nádrž vyprazdňovala rychleji. 
Ale kdo by se o to staral – přece: pokud 

mám na takové auto, je mi spotřeba 
lhostejná; to by mělo platit i dnes! 
Vzhledem ke zvýšené hmotnosti 
(takřka 1800 kg) musela továrna 
zvětšit činnou plochu brzd a začít 
montovat posilovač. Vnější změny 
byste poznali asi jen přímým 
srovnáním: sem tam nějaká 
chromovaná lišta navíc a také svislé 
členy na náraznících. Cena sedanu 
dosáhla hranice 22.000 DM, phaeton 
jste pořídili za 24.700 DM, 
samozřejmě v základní výbavě – 
pokud se tedy o „základu“ vůbec 
dalo hovořit.  
Někdy se „béčko“ bere jako jakýsi 



 

 

mezityp, protože vydrželo ve výrobě pouhý jeden rok. Už v září 1955 se presentoval 300c, který přinesl 
několik pozoruhodných novinek: velké zadní okno, větší pneumatiky, ale zejména příplatkovou třírychlostní 
automatiku Borg Warner, která u vozu této kategorie zatím citelně chyběla. Díky tomuto progresivnímu 
technickému zařízení výrazně stoupl export „třístovek“ do USA, které tam hrály stejnou roli, jako v Evropě 
poloviny 50. let americké Cadillaky. Jednou z pyšných majitelek se stala zpěvačka Ella Fitzgerald. Verse 
s automatikou stála v době zahájení prodeje 23.500 DM, ruční řazení vám ušetřilo půl druha tisíce marek. V 
polovině roku 1956 se ve velmi omezených počtech dodává i Adenauer na prodlouženém chassis, většinou 
v limousinovém provedení se skleněnou mezistěnou a přídavnými sklopnými sedadly, s výjimkou několika 
ředitelů správních rad se majiteli těchto skvostů staly vlády či jejich instituce.  

   V roce 1957, kdy už se v konstrukci naplno hovořilo o nástupci nejdražší řady, exceloval ve Frankfurtu 
300d (žádný diesel – proto malé „d“). Kodové firemní označení se přesunulo na W 189, snad aby i takto 
podtrhlo novátorství zasloužilého representanta. Měl stále co nabídnout: V nejnovější modifikaci příplatkové 
elektrické ovládání oken, což u verse hardtop vyvolávalo efekt nekonečně dlouhé karoserie, posuvný střešní 
díl, ale hlavně účinnou klimatisaci, poprvé použitou u vozů značky Mercedes-Benz. Předek dostává zcela 
nové světlomety a blikače, přibyly i vestavěné mlhovky. Na první pohled si všimnete odlišné masky 
chladiče a ještě větší zadní okno se konečně táhne po celé šíři vozu. Tím Mercedes odstranil poslední 
válečné a předválečné dědictví nóbl krasavce. Výkon šestiválce nyní dosahuje 160 koní, což „třístovce“ 
umožňuje i při dlouhých cestách neuhýbat z levého dálničního pruhu. 300d je již seriově vybavený 
automatikou, ručně řazenou převodovku najdeme jen u několika málo exemplářů. Úměrně inovacím rostla 
také cena, v r. 1959 dosáhla 28.500 DM.  



 

 

   V březnu 1962 se historie Adenaurova jmenovce uzavírá – po celých jedenácti letech výroby, což, myslím, 
dostatečně svědčí o nadčasovosti a promyšlenosti konstrukce. Celý motoristický svět hovoří o nástupci, jímž 
se zanedlouho ukáže absolutně špičkový 600, k němuž se vrátíme někdy jindy. Během prvních tří serií se 
vyrobilo celkem 7746 sedanů a 642 phaetonů, 300d opustil závod ve 3077 kusech. 

   Nyní přikročme k nejzajímavější kapitole každého výrobce, totiž ke speciálním karoserií, seriím a 
vyhotovením. K nim patří bezesporu 300 S, o kterém se však zmíníme jen okrajově. Jedná se o coupé či 
cabrio na základě Adenauera, debutující pod číselným kodem W188 rovněž v roce 1951. Je to však natolik 
odlišné vozidlo, že je zmiňujeme výhradně pro pořádek, a někdy se k němu vrátíme. Velmi zajímavou 
objednávku dostal Mercedes-Benz v roce 1960: Vatikán objednal pro tehdejšího papeže Jana XXIII. 
Adenauer 300d v „papežském“ provedení. Opět mi dovolte malou dějinnou odbočku: vatikánské garáže se 
staly odběratelem těch nejluxusnějších vozů v celé historii firmy. I když se o post výrobců „papamobilů“ 
ucházel Fiat, Lancia či dokonce Isotta-Fraschini, vatikánské garáže dodnes ukrývají celou řadu cenností 
s třícípou hvězdou. Papežovým vozem měl být samozřejmě landaulet, nebezpečí atentátu nebylo ještě tak 
akutní. Chassis i karoserie byla o více než 50 cm prodloužená, aby se na místo zadních sedadel vešel měkce 
čalouněný papežský trůn a naproti němu (proti směru jízdy) dvojice sedadel pro doprovod. Součástí 
papežského trůnu byla i stavitelná opěrka pod nohy. Při otevření zadních dveří se samočinně vysunulo 
stupátko. Samotná karoserie si vyžádala instalaci několika dalších výztuh a zpevnění, neboť střecha byla 
znatelně vyšší. Tomu odpovídala i větší velikost okenních skel, pro všechny případy neprůstřelných. Málo 
známou skutečností je fakt, že MB tyto vozy postavil dva: jeden pro papeže, a jeden do svých vlastních 
garáží. Ten údajně nebyl vybavený papežským křeslem a jeho existenci firma poměrně dlouho skrývala. 
Pokud vím, dodnes není nikde vystavený. Dalším unikátem (který se naštěstí dochoval), je STW na základě 
300d, postavené pro potřeby firmy jako rychlý měřící vůz. V té době samozřejmě nebyl žádný telemetrický 
přenos dat, takže se naměřené hodnoty přenášely z testovaného auta svazkem kabelů do měřícího vozu, 
jehož řidič musel umět za všech okolností s prvním vozem držet krok. U dieselů či nákladní techniky to 
nebylo až tak složité, ale když se zkoušely ostré 300 SL či pozdější modely (STW byl v provozu do 2. 
poloviny 60. let), to už chtělo nějakou tu zkušenost. 



 

 

  Třebaže v 50. letech již pominul zlatý věk automobilového karosářství, dostalo se několik pojízdných 
chassis k umělcům zvučných jmen, kteří na ně zhotovili unikátní karoserie. Dalšími odběrateli „polotovarů“ 
byly podniky, stavějící ambulance či funerální techniku. Těchto vozidel nevzniklo mnoho, určitě to bylo 
dáno cenou, kterou si jen málokterá nemocnice či pohřební ústav mohly dovolit zaplatit. Různých 
amaterských přestaveb vzniklo rovněž několik, ale jde o činnost tomuto druhu automobilu nedůstojnou, 
nebudu je tedy jmenovat. Řadu snímků zajímavých variant uvidíte ve fotopříloze. 
   A co Adenauer u nás? Přiznám se, že jsem naživo žádný běžně provozní neviděl – není divu ☺. Přesto tu 
jezdily. Mám zdokumentované dva ze serie 300a – 300c, a viděl jsem i foto 300d, ovšem někdy z poloviny 
60. let. Takže prakticky veškeré Adenauery, které tu dnes jsou, byly dovezené až nedávno již jako veterány. 
Tolik tedy k jednomu z nejvýznamnějších poválečných modelů stuttgartského koncernu, který si tehdy i 
dnes dovolí jen ti nejmovitější. Přejme jim radost z přepychového svezení – a my ostatní se potěšme alespoň 
pohledem na tvary, které nikdy nezevšední. 
 

Text: Pavel Kopáček    Foto: Pavel Kopáček a jeho archiv 
 
 
 
Technická data (300a – 1951) 
 
Motor: zážehový řadový šestiválec 
Vrtání x zdvih: 85 x 88 mm 
Objem: 2996 ccm 
Výkon: 115 koní při 4600 ot/min. 
Kompresní poměr: 6,4:1 
Točivý moment: 194 Nm při 2500 ot/min. 
Přenos sil: 
Čtyřstupňová mechanická převodovka 
Spojka: suchá 
Poháněná kola: zadní 
Karoserie: ocelová čtyřdveřová, rámová 
Brzdy: bubnové 
Pneumatiky: 7,00 x 15“ 
D x Š x V: 4950 x 1838 x 1600 mm 
Rozvor: 3050 mm 
Hmotnost: 1770 kg 
Nejvyšší rychlost:  155 km/h 
Zrychlení: z 0 na 100 km/h za 16,1 s 
Spotřeba: 13,9 l/100 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                   300d pro papežský dvůr působí s nataženou střechou kompaktně. Ve skutečnosti má přímo zaoceánské rozměry.  
                                                                           Snímky těsně před dodáním do Vatikánu. 

        „Pracoviště“ řidiče je ve vínovém odstínu, papežský trůn                
                               v krémovém sametu. 

   Nápis „Studebaker-Packard Corporation“ není na prospektu 
omylem. Leták, použitý pouze v USA v roce 1958 dokumentuje 
snahu o záchranu dvojice slavných značek, která chtěla zastavit  

                                                                                                                    agonii prodejem MB ve vlastní síti. Marná snaha � … 
     Papež Jan XXIII. Při jedné z prvních jízd novým Mercedesem. 
 
 
 



 

 

           Mercedes-Benz 300a na autosalonu v roce 1953. 

        Snímek z téměř ruční výroby „třístovky“ nedlouho po debutu. 

       Konrad Adenauer vystupuje z Mercedesu, jemuž od těch  
dob nikdo jinak neřekne. 

      Měřící vůz „sbírá“ data z testovaného autobusu svazkem kabelů.  
                                   Jinak to tehdy nešlo. 
            

             Kombi 300d si postavila automobilka k testování veškeré                  
                pojízdné techniky. Vůz se dochoval v továrním museu.                       Superdlouhý „Adenauer“ na poslední cestu. Tehdy i dnes                  
                                    nedostižný luxus, pasažerovi to už však nepomohlo … �.                      

                                 
 

 
 
 



 

 

                      Dvojice ambulancí 300d a současně dvojice různých stylů. Sanitní „Adenauery“ však patřily k vzácnému zboží … 

     „Adenauerů“ bylo vyrobeno tak málo, že by se podobných konců         „Adenauer“, jak jsem jej vyfotil před mnoha a mnoha lety v Praze. 
                                     neměly dožívat � … 

    
 
 
 
 

              Tato „třístovka“ pochází z kolekce zesnulého Aloise Samohýla.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 Takto oblékl „Adenauera“ v roce 1956 Ghia. Osobně si myslím, že  
                                   vytvořil i lepší věci … 

         A takto karosoval 300b v roce 1955 Pininfarina. Všimněte si  
               koncových svítilen. Že by vzor pro Facel Vegu? 

   Třístovka si zahrála i v českých filmech. Na prvním snímku v nesmrtelné komedii „Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Poustky“,  
                                na druhém pak v méně známém filmu „Dobrodružství s Blasiem“, natočeném ve spolupráci s DDR. 

 

 
                               „Adenauer“ na americkém asfaltu ve společnosti policejního Fordu Galaxie někdy po r. 1965. 



 

 

 

                                 Dobovka                                                                    Z hluboké historie 

         Téměř prázdné ulice vybízejí ke srovnání s dnešními dny….                 Citroën 11 se většinou objevuje na jiném typu akcí, ale Křenovická  
    Vpravo dvě škodovky – Octavia a Popular, ale co je to vlevo???                jízda zlákala i tuto francouzskou, lehce poválečnou, klasiku. 

      Potkali jsme                        Soutěž 
       
   Téměř nikdo nepoznal Subaru 360. 
         
 
 
   Budete s další uříznutou fotkou 
                  úspěšnější?  
  
 
 
        Odpovědi pište na email:  
      michal@simcacentrum.cz 
 
    
 
 
                  
 

   Doby, kdy si Tatru 613 kupovali ti, kteří pár let předtím neměli tu 
           možnost jsou pryč. O to víc překvapí šestsetetřináctka pro denní  
                                        provoz před Teskem.  

                         Zatím v renovaci                        Takhle po renovaci 

  U jednoho „vyčůraného podvodníčka“ se renovuje Morris 1000. 
              Dokončí ho do stavu jako na vedlejší fotce?  
               



 

 

 

.                                       Česká mrtvolka                                                 … a tak vypadala jako nová 

           Kousek od domu bydlí někdo, kdo schraňuje na zahradě vraky starých škodovek. Ne, že by se na nich něco dělo, jsou jen schraňovány. 
                               S největší pravděpodobností i tuto Škodu Octavii čeká stejný osud. Podoby z druhého obrázku se již nedočká….   

 

                                 Zahraniční mrtvolka                                             … a tak vypadala jako nová 

                               Když opustíte dálnice a hlavní silnice a budete se toulat bezcílně mezi vesnicemi, najdete cokoliv….   

                       Předválečná mrtvolka         …a tak vypadala jako nová 

  
                     Opět jedna ze starších fotek….vrak vozu Mercedes-Benz V170 již v brněnských zahradách nenajdete…             
 



 

 

 

                         Hrálo ve filmu                                               Z archivu čtenářů 

             „Máš tady Salamandra“, říká Jiří Krampol Josefu Vinkláři ve filmu         Fotku Renaultu 4 z dovolené v Chorvatsku poslala Zuzka K. ☺  

            „Pumpaři od zlaté podkovy“ Zajímavostí je nejen Saab Sonet…..ale i  

                                           logo Ford na kapotě.    

 

Z prospektů a reklam  

 

  Text: Michal Primák       Foto: Michal Primák a jeho archiv  



 

 

 

                                 Dobovka                                                                      Z hluboké historie 

  „Mamííí, tatííí, byli tady takoví dva hodně opálení strejdové, říkali,       V minulém čísle vás Michal povozil „jedničkou“ Minorem cabrio, dnes 
   že jsou nepřizpůsobiví sběrači kovů, a jestli si prej můžou půjčit                     se podívejte, jak to jawičce sluší i v uzavřené versi.  
      nějaký železo z našeho renaultíka. Říkali, že všechno vrátí,  
                               že prej nejsou zloději …“ 
       

                                Potkali jsme                             Soutěž 

      Kdo minule poznal 
         Opel Rekord?  
 
  Dneska se zeptám, které   
   auto má takový interier?   
 
Odpovědi pište na email: 
pavel@simcacentrum.cz  
    
         

              Citroën DS 21 stál nedaleko Wilsonova nádraží a přimhouřenýma  
              očima si měřil okolní auta. Nelíbila se mu – ale to nám taky ne … ☺ 

                          Zatím v renovaci                           Takhle po renovaci 

      Před dílnou stojí Cadillac ´59, který se ani pořádně nevejde pod  
   přístřešek. Teď bude následovat lak a dostrojení. Jelikož se ale jedná o letité foto, Caddy už určitě vypadá jako na vedlejším obrázku.                            



 

 

 

                                Česká mrtvolka                                                          A tak vypadala jako nová 

         Mezi dvěma rozpadajícími se budovami bývalého JZD v záp. Čechách jsem objevil tuto 1203, evidentně bez naděje na záchranu. Všimněte  
       si „soutěžního“ obutí zadních kol, zřejmě šlo o expresní linku Horní kravín – Vrátnice – Kancelář předsedy – Dolní kravín a zpět ☺.  
                                                               Obrázek původního stavu nemůžeme opomenout. 

                            Zahraniční mrtvolka                                                     A tak vypadala jako nová 

Někdy v roce 2005 se v místní sběrně železa objevil vrak 
nanejvýš raritního a u nás málo známého Audi 60 L. Pouhých 
několik hodin stačilo, abych zjistil, že auto po r. 2000 ještě jezdilo. Tehdejší majitel, evidentní ignorant, se ani nepokusil sehnat pro audinku 
                                    kupce a rovnou ji nechal zvrakovat �. Zbyly mi jen smutné vzpomínky, pár fotek a prospektovka.   
                    Předválečná mrtvolka         A tak vypadala jako nová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Už je tomu skoro 25 let, co jsem tuhle tatřičku fotil s několika 
 dalšími ve vesnické stodole na jihu Moravy. Od té doby jsem ji  
       neviděl, takže ani nevím, jestli ji majitel uvedl do stavu        
                                 z dobové reklamy …                           



 

 

 

                            Hrálo ve filmu                                                   Z archivu čtenářů 

„Stůj, stůj!!!“ řvou příslušnící VB na „zlého muže“, prchajícího v Avii.            Fotku „křídláku“ před chorvatským barem poslal náš stálý  
   Ta je vybavená masivním nárazníkem, kterým právě odtlačuje                      čtenář Petr Komín. Děkujeme! 
služební Volgu 24. Ta má nějak podezřele vysoko předek – že by VB 
používala auta bez motoru ☺ ? To vše ve filmu „Mravenci nesou smrt“. 

Z prospektů a reklam 

 
  Text: Pavel Kopáček       Foto: Pavel Kopáček a jeho archiv  



 

 

 

Kdyby ty muziky nebyly … 
 
   Měli by někteří za volantem určitě 
dlouhou chvíli. Radia, gramofony, 
magnetofony páskové, kasetové 
přehrávače, CD přehrávače, nahrávací 
studia, aparatury pro spojení 
s mimozemskými civilisacemi … ale to 
jsem trochu předběhl, to bude až za 
pár let. A také TV, autotelefony 
s rotačním číselníkem, policejní 
vysílačky, radiovozy, spojařské 
speciály – to všechno má jedno 
společné: přenáší hlas na dálku do 
přijímače, který je součástí 
automobilu.  
 
   Mohlo by se zdát, že je to otázka posledních desetiletí, ale není tomu tak. Již s prvními pokusy o radiovou 
komunikaci se množily otázky, jak by se „vlny“ chovaly během příjmu v jedoucím automobilu. Prozatím to 
byla úvaha čistě theoretická, komunikační technice chybělo mnoho k dokonalosti.  
   Začněme nezbytnostmi v tehdejším provedení: velká a těžká strojovna přijímače s lampami, tlampač 
v další velké schránce, dlouhá antena nebo antenní tyčová konstrukce, ale zejména baterie plné kyseliny  
jako hodně neskladné a nebezpečné břemeno. Časem se podařilo vše naskládat do pekelně těžkého kufru, 
uloženého zcela vodorovně. Tak přibližně vypadaly počátky příjmu radiového signálu v automobilech 20. 
let.  
   K samým počátkům se musíme vrátit bezmála o sto dvacet let do minulosti. Na Světové výstavě v St. 
Louis v roce 1904 se údajně odehrály jakési amaterské pokusy o předávání zpráv do automobilu, 
podrobností jsem se ale nedopátral. Za první oficiálně uznaný pokus se pokládá experiment, konaný v roce 
1913 v Belgii.Již koncem druhé dekády se datují pokusy včlenit těžkou a objemnou aparaturu do 
automobilu, pokud možno jako jeho trvalou součást. Předpokladem bylo ovšem sestrojení kompaktnějšího, 
snáze přenosného přijímače na bateriový provoz. To se podařilo v roce 1920 londýnské firmě Thomson 
Company. Svět se rázem zmenšil do velikosti dřevěné nebo bakelitové skříňky prvních heterodynů, jejichž 
poslech umožňovala sluchátka či trychtýřovité naslouchadlo. Zároveň se opět vyrojila řada nadšenců, 
slibující bezvadný poslech oblíbené stanice v jedoucím autě, ovšem skutečnost byla v drtivé většině jiná. 

Padly prý i nějaké žaloby … ☺ 
   Úspěšný (v tehdejším 
měřítku) byl až Američan 
Charles Frost, který 5. května 
1922 předvedl v Chicagu 
funkční exemplář, vestavěný do 
Fordu T. Prakticky současně 
ohlásila podobný úspěch 
automobilka Daimler, která na 
londýnském autosalonu 
vystavovala svůj přepychový 
vůz, doplněný přijímačem 
MarconiPhone. Tady trošku 
odbočíme: výhody radiofonie si 
velmi brzy všimli strážci 



 

 

 

zákona a armádní složky. V konfliktu s Tureckem se osvědčila dvojice spojařských vozů, které údajně 
najezdily přes 30.000 km. Rozvoj skutečných autoradií nastal až přibližně v polovině 20. let, nejdříve 
v USA, ovšem vyspělé státy Evropy tento náskok snížily na minimum.  
   Autoradio, alespoň vzdáleně podobné těm pozdějším, se objevilo v roce 1925 v katalogu firmy Airtone a o 
rok později u firmy Mohawk Corporation. Budete-li trvat na přesném datování, tak první – úředně uznané - 
radio pro trvalou vestavbu do vozu, přišlo na svět v roce 1927 pod značkou Transitone.  

   Koncem 20. let se přijímač pomalu stával „nezbytností“ alespoň u 
těch nejdražších vozů. Rovněž nezůstalo u jedné značky, objevilo se 
mnoho výrobců, z nichž se do dnešní doby dochoval jen nepatrný 
zlomek. Jmenujme např. velmi agilní firmu Radio-Appliance či 
dodnes známou Delco-Rémy. Cadillac preferoval přijímače Midwest-
Radio nebo Silver-Marshall. Nevýhodou všech těchto přístrojů byla 
šestivoltová palubní instalace a nevelký dobíjecí výkon, takže hrající 
radio brzy vyčerpalo kapacitu baterie stojícího vozu. To ovšem není 
jen záležitost luxusních křižníků přelomu 20. a 30. let, ale i sovětské 
Pobědy, jenž trpěla stejným neduhem … ☺. Průbojně si počínala i 
firma Philadelphia Storage Battery Company, známá a dodnes 
existující pod zkráceným názvem Philco. Americký „obr“ v oblasti 
elektrotechniky, firma Motorola začala chrlit své výrobky v roce 1929 
a o dva roky později bylo již na americkém území evidováno přes 
100.000 koncesí k provozu autoradia. 
   Výrobci své přijímače označovali rozličnými názvy, ale poprvé 
s dnes všeobecně užívaným pojmem „autoradio“ přichází Advance 
Electric Company. Pozoruhodným počinem je nabídka francouzské 
firmy Mildé, inserující zástavbu přijímače do velkých modelů 
Citroën. 
Nemá smysl chrlit zde desítky a od začátku 30. let stovky dnes již 
zapomenutých výrobců, zmiňme se jen o těch nejznámějších. Až za 
oceán pronikla průbojná továrna Roberta Bosche, která zde založila 
filiálku United American Bosch Company. Již v roce 1931 nabízel 
německý Blaupunkt spolehlivé přijímače do dražších vozů, především 
Mercedes-Benz, Maybach, Röhr, apod. Rakouský Hornyphon se 
v roce 1934 pochlubil rozměrnou osmilampovkou a Philips exportuje 
ve velkém autoradia do celého Beneluxu a Švýcarska. Podívejme se 
ale i jinam: největším francouzským producentem té doby byla firma 
Ducretet, dodávající radia do špičkových modelů té doby a 
spolupracující s karosáři, kteří je dovedně umisťovali do interierů. 
Pokud jste chtěli italský výrobek, nejspíše vám doporučili spolehlivé 
Allocchio, Superla, Safar či Magnadyne. Britské RadioRadio se 
objevovalo ve Vauxhallech, Melody v dražších Hillmanech. 

V československých vozech jsme se setkávali velmi často s výrobky německých firem (jako ostatně 
dodnes), ovšem rovněž u nejdražších modelů: Tatra 87, 3koda 645, Superb, Praga Alfa a Golden, apod. 
   Ještě se v krátkosti zmiňme o policejních vysílačkách – objemná schránka velikosti sovětské TV Rubín 
byla umístěna na stupátku vlevo od řidiče, který byl zároveň spojařem. Obsluhoval tedy vůz, přijímal a 
odpovídal na depeše – po pravdě řečeno, těžko si to dovedu představit. Snad se jednalo o nějaké dodnes 
tajené čtyřruké policejní klony … ☺. Tato aparatura se poprvé objevila na německé výstavě v r. 1933. 
   Koncem 30. let se přijímač stával již tím, v jaké podobě jsme jej znali ještě koncem 60. let. Přišlo nožní 
ovládání ladění (v USA), tlačítková volba, ale to již byly přijímače pevnou součástí přístrojové desky. Druhá 
světová válka vývoj radiofonie uspíšila, zdokonalila i přenášení depeší (možná jste viděli obrázek 
německého kolového či polopásového transporteru s trubkovou antenou zatočenou nad střešním pancířem). 



 

 

 

Sice to překračuje daný časový rámec, ale možná vás bude zajímat, že již před válkou probíhal (neúspěšně) 
výzkum přehrávače gramodesek. Výzkum pokračoval po válce a na konci roku 1951 se představil první 
„Car Phonograph“. Ovšem trvalo ještě necelé čtyři roky, než se stal součástí příplatkové výbavy Chryslerů a 
Imperialů.  
   První autotelefon předvedla firma Bell Electronics v roce 1946. Měl pouze tři kanály, ovšem veškeré 
negativní stránky bohatě vyvážila jeho hmotnost – činila bezmála 40 kg … ☺! Luxusní evropské značky 
zaváděly autotelefony již koncem 50. let (RR, Mercedes či Daimler), telefony se překvapivě rozmohly ve 
Skandinavii a v 70. letech se staly již relativně běžnou příplatkovou výbavou. Samozřejmě velmi drahou: u 
Mercedesu-Benz W 123 stál autotelefon v r. 1977 několik tisíc marek – což byla cena nepříliš jetého malého 
auta. 
   Poslední zastávku uděláme u TV přijímačů v autě. Jejich největším záporem byl kolísavý příjem signálu, 
mnohdy dokonce nemožný. Jejich vývoj začal za druhé světové války a většího rozmachu dosáhl koncem 
40. let. Jmenujme např. opět firmy Motorola, Delco, ale i Philips či Ferris. Ovšem TV přijímač v autě je 
fenomenem pozdních 60. let a novějším, takže se těmto elektronickým hrátkám budeme věnovat někdy 
jindy. 
   Tak ať vám to hraje!   
 

Text: Pavel Kopáček    Foto: Pavel Kopáček 
  

      Počátkem 60. let se telefon měl stát nedílnou součástí                       Jeden z prvních modelů „Highway HiFi Phonograph“. 
           přepychových „křídláků“ 300 SE. Nestalo se tak …                  K dokonalosti měl daleko, nejlepší poslech byl ve stojícím autě. 

 
 
 
 
    První poválečný MB 220 již měl 
 autoradio v dnešní podobě, třebaže 
                   velmi drahé. 

 
 
 
 
 



 

 

 

TV přijímač jako součást Cadillaku ´55 určitě neměl za jízdy tak                Rozhlasový vůz snad také patří do této kapitolky … 
                                    ideální obraz. 

 
 Na konci 20.let se vlastní lampový přijímač „schoval“ pod pravou       Reklamní idylka Made in USA. Takhle to šlo jen z pevné linky … ☺ 
                               část přístrojovky. 

  Rozhlasový nadšenec si ve 20. letech upravil svůj Chevy střešní          Majitel předválečného Cadillaku si na přijímač nepřiplácel. 
   konstrukcí z antenních drátů, samotný přijímač se pak „vezl“ na                                               prostě tam byl … 
            stupačce. Ovšem k poslechu bylo třeba zastavit a      
                                  nasadit si sluchátka … 

 



 

 

 

Nemůžeme opomenout armádu, na snímku příslušník Australského 
             královského letectva s vysílačkou v Jeepu. 

 
 
 
 
 
<<<< Klasický záběr na první generaci „autoradií“  

 
 

  Přepychový Cord samozřejmě s autoradiem – je to ten přístroj 
                         s trojúhelníkovou výsečí vpravo … 

 
 
 
 

 Konečně gramofon, schopný udržet přenosku na desce během jízdy. 
                           I když na D1 – nevím nevím … � 

 



 

 

 

„Na peknú notečku …“ 
 
   V dnešní době funguje rozhlas spíše jako stěží vnímaná kulisa nebo naopak obtěžuje neustálým dotíráním 
v obchodech, kavárnách – anebo také uprostřed městských částí, kde dunění subwooferů v autech je 
srovnatelné jen s duněním hlav jejich majitelů … 
   Ale když je chvilka klidu, myslím toho opravdového a dnes vzácného, pustíte si rozhlas – všimnete si 
někdy skladby, v níž se objeví značka auta? Mně už to napadlo několikrát, tak jsem dal dohromady to, nač 
jsem si vzpomněl (tedy: pekelná práce; kolikrát jsem neznal ani název ani interpreta, a když jsem to zkusmo 
zanotoval rodině, rázem jsem osaměl … ☺) – s několika písničkami mi pomohl Michal, pak jsme přidali 
další a další…., a tak se tady můžete podívat na značky  a songy, v níž se občas mihne cosi čtyřkolového. 
   Z praktických důvodů jsme museli – jak jistě pochopíte – omezit výčet pouze na českou nebo do češtiny 
přejatou produkci.  
   Takže prohlížejte, vzpomínejte, a přijdete-li na nějakou další, napište mi na pavel@simcacentrum.cz - a 
třeba společně dáme dohromady pokračování … 
  Hezkou zábavu a dlouhý potlesk obecenstva! 

 
1. Jožin z bažin (Ivan Mládek) 
Hned v úvodu téhle populární skladby Banjo bandu se zpívá: „Jedu takhle 
tábořit Škodou 100 na Oravu …“, což nepostrádá smysl, neboť na Oravě 
bylo vždy krásně a v druhé polovině 70. let jezdilo „stovek“ bezpočtu. 
Ovšem patrně žádná nepatřila Ivanu mládkovi, který proslul jako zanícený 
fanda těžké zaoceánské techniky. 

 
2. Kříž z plastiku (Wabi Daněk & Miloš Dvo řáček) 
Jedna z mnoha trampských, folkových, country a vojenských písní, jejichž 
hrdinou je mimo jiné i slavný válečný Willys MB. Zrovna tady asi čeká na 
odsun blíž k frontě: „Krista mám u svýho Jeepa, nad volantem přímo 
před sebou …“ – smutná skladba o posledním požehnání od mámy a 
křížku, vtisknutém do dlaně. Pro citlivé a vnímavé duše! 
 

5. Bugatti Step (Jaroslav Ježek) 
Tak tahle prvorepubliková skladba není vokální, je to geniální a rychlý sled 
navzájem propojených variací na motor legendární Bugy, řízené Eliškou 
Junkovou. K zahrání je potřeba mistrovsky zvládnout nástroj, přibližně na 
té úrovni, s jakou naše nejlepší závodnice zdolávala prašné sicilské zatáčky 
a tisíce lidí na ní volaly: „Elisabetta! Bravissimo!“ … 
 

6. Cadillac (Pavel Brümer & Fešáci) 
Chytlavá skladba v lehkém country rytmu, která se samozřejmě 
nejlépe poslouchá v autě stejné značky. Příjemný kytarový doprovod 
dává vyniknout zajímavě zbarvenému hlasu zpěváka, text je jasný a 
obsažný: „Stříbro a modrej lak, stojí tam Cadillac …“ – prostě 
hudba, která nezklame v autě, při grilování s přáteli i jen tak během 
lenošení. Jen dodatek: originální verse se jmenuje „Other Side of the 
Hill“. 

 



 

 

 

7. Cadillac (Jan Vyčítal) 
A opět Caddy – počet skladeb o téhle značce je snad nekonečný. 
Tahle je však skutečnou světovou legendou, přišel s ním sám 
Johnny Cash a český překlad prakticky doslova odpovídá 
původnímu textu. Cash si pro natáčení videoclipu nechal zhotovit 
neuvěřitelné monstrum, složené z kousků Cadillaků asi třiceti 
ročníků … Jan Vyčítal tuhle možnost neměl, ale zato věnoval 
následující slova památce nápaditého dědy, zaměstnaného u 
montážní linky: „A že nesedal nesucho, tak nápad klep ho za 
ucho – kde vzít auto značky Cadillac“  … 

 
8. Džínový Velorex  (Ivan Mládek) 
Další z evergreenů, kterými obohatil československou hudební scenu 
neúnavný srandista Ivan Mládek: „Ušetřím na nový Velorex džínový, 
mají ho v Tuzexu v Praze.“ Populární tříkolka, stylově potažená 
džínovinou údajně po republice jezdí, ale rozhodně nepatří Ivanu 
Mládkovi. Ale patří mu dík za písničky, kterými alespoň trochu rozvlnil 
nelibou tvůrčí stoku tehdejšího popu 
 
 

9. Aerovka červená (Václav Neckář) 
Hold nesmrtelnému autíčku, rozdávajícímu radost řidiči i okolí: 
„Cink cink a ratata, to moje stará kára, Aerovka červená, ulicí 
uhání …“ – tyhle doby mám ještě v paměti, takže to, o čem 
interpret zpívá, bylo skutečností. Píseň si kdykoliv rád poslechnu a 
doporučuji totéž každému – je to lék na duši a strázně, což se dá 
jen stěží říct o mektajících rapperech, jejichž projev připomíná 
porouchaný telegraf … 

 
10. Ňu Ňu Ňu Ňu Jork (Ivan Mládek) 
Tak tahle skladba mohla z pochopitelných důvodů vyjít až po roce 
1990, ale já ji slyšel z kasety v autě až asi o deset let později. 
Musel jsem kasetu přetočit o kousek zpátky, abych se ujistil, že 
fantastická Mládkova textařská schopnost zařadila do refrenu i 
mou milovanou americkou značku: „Pan Joe složil hlavu do 
kouta, má sen, že si koupil Plymoutha …“ – a celý nadšený 
jsem písničku pouštěl pořád dokola, dokud se pásek nezamotal a 
nepřetrhl … � 

 
11. Blonďák s červenou bugatkou (Naďa Urbánková) 
Původní britská verse má do proslulých molsheimských výrobků hodně 
daleko. Mladičký Jimmy Osmond zpívá ještě pubertálním hláskem o 
tom, že bude jednou dlouhovlasým milencem z Liverpoolu … To český 
text má přímo rajcovní podtext – vycházeje z faktu, že majitel Bugatti 
musel (a dodnes musí) proplouvat životem bez existenčních starostí: 
„Kde je ten blonďák s červenou bugatkou, co má lesk jako nový 
míč?“ 
 



 

 

 

12. Jako lord (Miloš Kopecký) 
Pokud si vzpomínáte, na tuhle skladbu ze seriálu o panu Tau jsme se 
v souvislosti s krásnou modře metalisovanou Cortinou Mk.III zaměřili 
ve Filmovkách minulého roku. Ale auto, skladba i prostředí jsou hezké, 
interpret je skutečný Umělec, tak proč si nepřipomenout, jak si lebedil: 
„Já si jedu jako lord, řídím auto značky Ford“ …  V písni bylo ale 
značek aut více. 
 

13. Taliánsky muzikál (Júlia a Peter Hečkovi) 
Ano, i o téhle dodnes hrané skladbě jsme psali, a sice 
v souvislosti s představením vozu, který účinkuje i 
v textu: „Biely Fiat Mirafiori tíško vk ľzol do pôlnoci 
…“ . Rád si skladbu poslechnu dodnes; hodně lidí ji sice 
odbude mávnutím ruky jako otřepanou a zapomenutou, 
ale to je jedno. Ostatně, ani Fiat Mirafiori není otřepaný a 
zapomenutý … 

 
14. Rock´n´rollová modlitba (Martin Dejdar) 
Jakmile se v prodeji objevila VHS s filmem Šakalí léta, 
okamžitě jsem si ji koupil. Potěšil mne neotřelý nápad, 
perfektně šlapající hudba i živý děj, který opravdu v sobě 
mohl mít prvky reality. Jediným negativem byl výběr 
„dobových“ aut do filmu, jejichž seznam by se mohl jmenovat 
„Po stopách šíleného produkčního.“ Pokud si vzpomínám, 
amerika tam nejezdila snad ani jedna, ale když jsem si některé 
písně pustil vícekrát, v jedné jsem slyšel kouzelnou větu: 
„Ulicí si to šine policeman, Chevrolety tiše předou tu svou …“ 

 
15. Pivní Jeep (Jan Vyčítal) 
„Když vyšel jsem zas v parádě, no prostě v dobrý náladě, tak do 
nádrže jsem dvě piva šplích. A než jsem se vám otočil, tak 
motor Jeepu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích.“ Tak 
tuhle skladbu snad ani nemusíme představovat, Jan Vyčítal ji zpívá 
tak neuvěřitelně pravdivě, jakoby měl opravdu doma Willyse, 
jezdícího na dvanáctku ležák. Prostě – kdo umí, ten umí … ☺ 
 
 

 
16. Auta  (Zdeněk Svěrák) 
Tak v téhle dětské skladbičce využívá Zdeněk Svěrák 
zdařilého rýmu „lord – Ford,“ použitého už Milošem 
Kopeckým za volantem Cortiny. Zdeněk Svěrák ale text 
datoval více do historie, jak se můžeme přesvědčit při 
poslechu této části: „Jede jede Ford, a v něm sedí lord. 
Vedle něho lordka, starší než ta fordka.“ Pro lady to jistě 
není nic lichotivého, uvážíme-li, že slavné „Áčko“ se 
začalo vyrábět na konci 20. let … 
 



 

 

 

17. Balada in Trabanti (Ivo Jahelka) 
Zpívající právník JUDr. Jahelka má ve svých zhudebněných 
soudničkách určitě víc značek než ty dvě skladby s výskytem 
aut, které mě napadly. Asi je to tím, že tenhle styl hudby 
naprosto nemusím. Ovšem uznávám, že texty jsou velice umně 
skloubené a rýmy se najdou i tam, kde je nikdo neočekává. 
Balada in Trabanti se zabývá trestným činem znásilnění: 
„Žalovali tuhle Frantu, že v katastru obce Chrástky donutil 
ve svým Trabantu mladou dívku k aktu lásky.“ Chudák 
Franta, teď ho čeká basa … 
 

18. Nasral Franta na Trabanta (Franta) 
Absolutně nevím, který Franta to zpívá, ani zda je totožný 
s tím, jenž pokálel východoněmecké vozidlo. On ani ten 
ostatní text (ne že by byl nějak slovně bohatý) není 
nevinný, tak jsem ponechal jen to jadrné slovo v názvu 
písně, ostatní – stejně hodnotné výrazy – jsem vytečkoval: 
„Nasral Franta na Trabanta – Buffááálo Bill – ho..o 
viděl, v pr…i byl …“. Jiné informace nemohu uvést, 
protože sám nic nevím … ☺ 

 
19. Balada o mezinárodní ostudě mysliveckého 
sdružení v Brodě (Ivo Jahelka) 
Pod přeukrutně dlouhým názvem se skrývá hodně známá 
skladbička o medvědovi, jezdícím na motocyklu a o 
Němci, jenž si k nám přijel zastřílet, což kdysi byla lákavá 
devizová kratochvíle valutových cizozemců: „V 
nablýskaném Mercedesu měl pár nóbl pušek“. Že to 
všechno dopadlo úplně jinak, snad ani není třeba dodávat. 

 
20. Simca (Tomáš Hanák) 
Tomáš Hanák v minulosti Simku 1300 vlastnil a po mnoha letech 
ji vzdal hold písní „Simca, Simca, kouzelná Simca …“. Lehký 
šanson opěvující nejen tvary francouzské klasiky známé i u nás. 
Potěšilo mne, když mi po vydání alba napsal a o skladbě 
informoval. 

    

 
 
 
21. Dívka v Mercedesu (Wabi Daněk) 
Delší dobu jsem váhal, jakým obrázkem mám ilustrovat 
vypíchnutou větu: „Po zádech mi stéká déšť a ty jsi suchá, 
dívko v Mercedesu …“ – ale pak jsem na to přišel: našel jsem 
fotku číny, po výjezdu z automyčky ☺ ☺☺. Že by slečna 
nezavřela střešní okno?? :-D 
 



 

 

 

22. Kočka (Elán) 
O kolika dívkách lze říci „Naozaj, si presvědčivá ako červené 
Ferrari….“  ☺ Jožo Ráž ve své hitovce jedné takové zpívá „si kočka, si 
kočka, si kočka, perfektne urobená“. A když perfektně udělané Ferrari, 
tak 250. Každopádně těžko říci, zda větší hit byla skladba nebo auto. 
Rozpumpovat adrenalin umí ale oboje. 

 
23. Bourák značky Dodge 
(Kapitán Kid) 
Country  muzika je plná všech možných značek amerických vozů. 
V jedné z nich zpívá Kapitán Kid, že „Pancéřová dodžka, je můj 
vysněnej vůz, šest vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues“   
    
    
 

 

24. Zkratky (Ivan Mládek) 
A ještě jednou Ivan Mládek. Tentokrát ve své písni „Zkratky“ 
zmínil hned několik značek. „ Z PLR do MLR jel jsem p řes 
ČSSR, SNB mé DKW si stoplo na TK. Mé DKW SPZ ABT 25 
– 50 musí teďka na GO do ČSAO.“ Nevím, zda textu dostatečně 
rozumí mladší ročníky našich čtenářů, ale „Tohle  IA VHJ d ělá 
kromě DKW BMW a NSU, KDF i MG.“  

  

25. Zastrčenej servis (Pacifik) 
Písnička s docela vtipným textem, kdy obsluha automyčky porovnává 
„ksichty“ aut s „ksichtama“ jejich majitelů ☺ a zmiňuje hned čtveřici 
aut. Mimo jiné se zde zpívá „Fiata prejt tý blondýn ě maharadža 
koupil, aniž by s ní na MNV do manželství vstoupil“  
 
 
 

 
26. Vizitka (Jan Cézar) 
Pamatujete si popového „zpěváka“ Sagvana Tofiho? Tak měl 
kolegu, který trápil posluchače podobně. Když se prodává 
Tofi, proč by se neprodával Cézar, řekli asi producenti a 
vytvořili podobnou figuru, která chraplavě kňourá do 
mikrofonu „Když mi u chodníku stála Sierra, už neuměl 
jsem snííííít.“    
 
A pak už nás napadali takové blbiny, jako „…nech Brouka žít…“, „…Škoda lásky…“, „…nad Tatrou  se 
blízká…“, tak jsme toho radši nechali. I když…..jsme chvíli polemizovali o pravidlech českého (a 
slovenského) pravopisu. Kdyby se totiž blýskalo nad horami, bylo by ve slovenské hymně „ …nad Tatrami 
se blízká…“, protože je to nejen jméno, ale hlavně podstatné jméno pomnožné. Je tedy zcela zřejmé, že ve 
slovenské hymně se zpívá o českém autě, protože je tam „…nad Tatrou se blízká…“. Škoda jen, že 
slovenské prameny neuvádí (nebo tají), o jaký ty Tatry a ze kterého roku se jedná ☺.   
                                      

Text a foto: Michal Primák, Pavel Kopáček a jejich archivy 



 

 

 

Pro velký nákup… 
 
   Automobily s karoserií combi, station wagon, break, shooting break nebyly nikdy tak oblíbené, jako 
dnes. Bylo by ale chybou si myslet, že nebyly. Využívaly se ale podstatně více než limuzíny, kabriolety, 
roadstery a podobně. I dnes většina veteránistů zařadí do své sbírky sportovní kabriolet, než běžný 
sedan či combi. V dnešní fotogalerii jsem Vám, milí čtenáři, připravil n ěkolik méně známých 
„kombík ů“. Některé karoserie jsou prototypy, některé zakázková výroba a jiné jsou za hranicemi naší 
malé země poměrně známé, jen u nás nebyly „objeveny“.   
 

    Text: Michal Primák   Foto: Michal Primák a jeho archiv 

      Vanden Plass Princess není u nás moc známý ani jako sedan…                Alfa Romeo Giuletta Weekendina karosovaná firmou Boneschi.  

 Peugeot 205 ve verzi kombi je ve Francii k vidění relativně běžně i  
                           dnes, a to v běžném provozu.  

 Jacques Coune postavil upravil několik vozů Mercedes-Benz, mezi  
  jinými přestavěl i tento W111 na verzi kombi, kterou pojmenoval 
   Univerzal. Kolik vozů takto přestavěl nevíme, zakrátko se brány 
                               karosárny zavřely natrvalo. 
 
 
 
  
    Jen veeelmi málo žíznivých Austinů 3-litre Estate přežilo do 
dnešních dnů. Pověstná špatná dílenská kvalita koncernu BMC, velmi 
vysoká spotřeba paliva v době ropné krize a ne zrovna nízká cena se  
        podepsaly nad osudem tohoto vozu. Délkou by Austinu mohl 
                     konkurovat málokterý „kombík“ i dnes ☺.     
 
 
 
 
 



 

 

 

     Další combi z karosárny Coune, tentokrát se jedná o BMW 700,          DAFy máte jistě ještě v živé paměti, psali jsme o nich „nedávno“ ☺. 
                    pojmenované trochu nelogicky Luxus Estate. 

    Naprosto úchvatné combi Fiat 130 Maremma se mi opravdu moc a moc líbí. Tento styl dvoudvéřového combi je znám především z Anglie. 
 
 
 
  V Německu bylo vždy dost úpravců aut, kteří    
  upravovali cokoliv. Na snímku Mercedes-Benz 
         řady W109. Úpravce mi není znám. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

   Mnoho modelů vozů Simca se vyrábělo běžně i ve verzi brek. Do Československa se však vozily pouze sedany. Na snímcích Simca Aronde  
                                                                                    Chatelaine a Simca 1500GL Break. 
. 

  Ford Zephyr 6Mk III Estate anglické karosárny Abotts Farnham   
 byl vyráběn ve větších sériích a dodáván dealerům Ford. Karosárna          Prototyp Jaguaru MkII s označením Contry Estate je ve sbírce 
                       fungovala v letech 1929 – 1972.             holandského sběratele. „Kombík“ byl jistou dobu zvažován k výrobě,  

ale po smrti Mikeho Hawtorna, iniciátora nápadu úpravy bylo od 
 tohoto upuštěno. Prototyp se již ale vyrobil, byl používán Jaguarem  
                             jako auto rychlé pomoci v závodech.   
 

   Panhard 17PL je v ČR prakticky neznámý vůz v jakékoliv variantě.         VW 1300 (Brouk) ve verzi kombi byl vyráběn belgickým úpravcem  
                                                                                                                   čtyři roky. Počet upravených vozů není znám, jeden ale jezdil i  
                                                                                                                                                       v Československu. 



 

 

 

     Karosárny Binz a Miesen upravovaly Mercedesy řady W115.  Mercedesy byly upravovány menšími karosárnami již dříve, upravovaly se  
                                                              „Pontony“, „Křídláky“, „Žraloci“ a dokonce prý i „Adenauer“.  

 Dvojková combi od Volva jsou dostatečně známá, sedmimístné  
   Volvo 245 Transfer byly verze převážně pro taxi či hotely.  

                                       Peugeot 504Riviera. 
 
 
                          
 
                                Prototyp Alfy Romeo 6C 2500 Woody z roku 1952. 



 

 

 

Hrátky s názvy 
 
   Všimli jste si, milí čtenáři, někdy toho, kolik zajímavostí se skrývá v typovém označení vozidla (teď 
nemyslím název značky)? Samozřejmě historického – dnešní umělá pojmenování typu Vectra či 
Xantia jsou slovní paskvily, které stvořil počítač či zfetovaná uklízečka … ����. Občas také narazíme na 
jev, který pokládám za nedostatek invence, navíc ještě za berličky a další orthopedické pomůcky na 
vyrovnání kulhající nápaditosti, jenž se neostýchá používat názvosloví slavných a legendárních 
předchůdců. Mnoho příkladů nám nabízí i česká kotlina: Favorit, Rapid (dokonce 2x ����), Felicia, 
Octavia, Superb, Tudor … Ale nebudeme zabředávat do lingvistické chudoby dneška, když se nám 
nabízí nádherná pojmenování dob minulých. 
 
   Začneme městy: nashromáždil jsem necelou třicítku malých i větších, významných i takřka zapomenutých 
městeček, měst i megapolí, která dala jméno vozům – někdy proslulým, jindy cize znějícím. Tyto názvy 
měly evokovat krásu, sport, rychlost, významné události či jen jméno města, v němž příslušná továrna 
sídlila. 
   Daly by se najít další desítky příkladů. My jsme se omezili rokem 1985. Oněch několik příkladů je jen 
takovým nástinem – určitě si vzpomenete na mnoho dalších – a pokud budete mít chuť, napište mi na 
pavel@simcacentrum.cz  a můžeme dát dohromady další díl, čistě čtenářský. Ještě dodávám, že chystáme 
další podobné hrátky – nechte se překvapit! 
   Takže pasy a Eura nechte doma, na cestu do minulosti nic takového nepotřebujete.  
   Příjemnou zábavu! 
 

Text: Pavel Kopáček   Foto: archiv Pavla Kopáčka 
  

 
 
Jméno, které sluší malebnému alpskému městu, stejně jako rybářské 
vesničce či hřmícímu nočnímu klubu … Sídlo s tímto názvem leží na 
břehu nádherného Lago Maggiore ve švýcarském kantonu Ticino. Má 
jen 5500 stálých obyvatel, ale jako v každém vyhledávaném 
letovisku se jejich počet mění podle sezony a počasí. Jeho název zná 
každý motorista, i když tam nikdy nebyl, protože určitě mnohokrát 
potkal některou generaci kvalitní německé střední třídy Opel 
Ascona. Zatímco provedení druhého a dalších ročníků můžeme u nás 
potkat dodnes, „jednička“ byla k vidění jen velmi velmi zřídka. 
 
 
 
 
 
Simca Vedette Beaulieu – slyšíte, jak vznešeně to zní? A přesto se 
jednalo o základní provedení osmiválcového křižníku z Poissy. 
V Evropě můžete najít několik míst s tímto jménem, jedno dokonce 
v Anglii – sídlo známého hraběcího rodu, jehož členové sbírají 
veterány té nejvyšší kvality. Ovšem Francouz jménem předmětu 
připomene rodnou zemi, takže velká Simca dostala název podle 
drahého středomořského letoviska Beaulieu-sur-Mer, ležícího 
v nejkrásnějším pásu pobřeží francouzské riviery. Simca Vedette 
Beaulieu u nás samozřejmě jezdila také a dokonce ve více 
exemplářích. Ale to si zasluhuje ještě kus badatelské práce, teprve 
potom encyklopedický článek ☺. 
 
 



 

 

 

 
Francouzské horské středisko, mondenní místo k dostaveníčku těch 
nejbohatších, kteří tu tráví příjemné povalování v nejdražších 
barech, a nazývají to zimními sporty … ☺. Jméno tohoto letoviska 
používal mnoho desítek let Cadillac Eldorado Biarritz, a jednalo se o 
to skutečně „nej“, co mohl nabídnout. S těmito skvosty se můžete 
setkat i u nás, většinou ze 70. let.  
 
 
 
 
 
Rušné severoitalské město, proslulé řevem závodních motorů i 
nejslavnějšími jmény automobilové historie. Přesně tady startoval a 
dnes opět startuje jeden z nejslavnějších závodů světa – Mille 
Miglia. Jede se na trase Brescia – Řím – Brescia, dnes již jen pro 
veterány (které musí prokázat typovou shodnost s některým 
speciálem z let aktivního ježdění), ovšem jejich majitelé je ani 
v nejmenším nešetří. Tohle benzinem a olejem prosáklé lombardské 
město se objevilo v označení jednoho z prvních sporťáku Patrona – 
Bugatti Brescia – a určitě oprávněně. Můžeme být hrdi, že i Brescia 
u nás byla, ale zároveň si chystat zbraň na vývozce – jak se u nás 
stalo zvykem … � + ���!! 
 
 
 
 
 
 
Jedno z britských měst, kam se jezdí za vzděláním … Leží 
v jihovýchodní Anglii, má svých stálých 100.000 obyvatel (mimo 
tisíců studentů) a za sebou pohnutou minulost. Za války se stalo 
terčem kobercových náletů, velká část města byla zničena a civilní 
obyvatelstvo utrpělo těžké ztráty. Ze slavných obyvatel jmenujme 
např. Charlese Darwina, přechodně tu pobýval Stephen Hawking a 
dodnes tu své sídlo vlastní zpěvačka Olivia Newton-John. Jméno 
města se dostalo do označení typického britského představitele 
střední třídy – Austin Cambridge. Vyráběl se dlouho, s častými 
facelifty a obměnami, ovšem značka je i s drtivou většinou dalších 
britských jmen minulostí.  
 
 
 
 
 
 
Další španělské město, dokonce jedno z největším na iberském 
poloostrově, dalo jméno elegantnímu coupé z Chryslerovy divise – 
Chrysler Cordóba. Full-Size coupé z druhé poloviny 70. let jste 
mohli dostat až s motorem 6.600 ccm. Španělská Córdoba je 
chráněná organisací UNESCO, ale stejnojmenná města najdeme i 
v mnoha zemích latinské Ameriky: Kolumbie, Argentina, Mexiko, aj. 
Córdoba je i typové označení domácího výrobku SEAT, zde se ovšem 
jedná o relativně nový výrobek. Chrysler Córdoba zde existoval 
v nejsilnější motorisaci, v černé barvě, ale nevím, co se s ním stalo … 
 
 
 



 

 

 

 
To bylo slávy, když tohle nevelké, ale patřičně drahé lyžařské 
středisko (celým jménem Cortina d´Ampezzo) hostilo zimní 
olympiádu 1956! Zatímco dříve jej znala jen hrstka těch 
nejbohatších, kteří na místních svazích lyžovali a padali, po 
zhasnutí olympijského ohně o něm hovořil celý svět. Dokonce tak 
dlouho, že i britský Ford, který zkonstruoval konkurenční model 
proti německému Fordu P4, změnil názor a nováčka přejmenoval 
z Fordu Cardinal na Ford Cortina. Velmi moudré rozhodnutí, 
Cortiny se staly světovým autem a všechny čtyři generace  se 
dovezly i k nám. Jezdily krásně, s výjimkou Mk.I jsem měl všechny, 
a rád na ně vzpomínám – dneska bych se do žádné nevešel … � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Správněji Firenze, v češtině italská Florencie, město básníků, 
Romea a Julie i nesčetných uměleckých děl. Název města nese 
jednak Vauxhall Firenza, ale i americký Oldsmobile Firenza. Tato 
metropole Toskánska s 370.000 obyvateli hostila v dávné i 
pradávné minulosti básníky, filosofy i sochaře, jmenujme např. 
Michelangela či Leonarda da Vinci. O existenci Vauxhallu Firenza 
na našich silnicích mi není nic známo – ostatně jakékoliv Vauxhally 
byly u českých majitelů spíše bílou vránou – napočítal jsem jich 
zatím asi třicet (všechny typy a ročníky). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Köln am Rhein – čili Kolín nad Rýnem. Starobylá milionová německá 
metropole těžkého průmyslu, strojírenství a obchodu, ležící poblíž 
západních hranic. Dodnes centrum německé afilace Fordových 
závodů, ale dříve i sídlo automobilky Klöckner-Humboldt-Deutz, 
odkud vyjížděly vynikající nákladní automobily, jezdící např. u nás 
až do 70. let (renovované hasičské speciály KHD existují dodnes). 
Ford vyráběl celou řadu vlastních či licenčních modelů, většina 
měla svého britského „soka“. Nejmenší Ford Köln byl alternativou 
britského Fordu Y. Jeho čtyřválec 920 ccm dával 21 koní a na 
německém trhu dosáhl velké popularity. Jeho nástupcem se stal 
známý Ford Eifel. I s „Kölnem“ se můžeme setkat na veteranském 
srazu. 
 

 
 



 

 

 

Evropský i americký Ford vyšší střední třídy (v USA subkompakt) 
dostal do vínku jméno slavného španělského města Granada, které 
opěvuje Trini Lopez i Waldemar Matuška. Andaluské město se 
hemží bezmála čtvrt milionem obyvatel, oproti tomu Fordů 
Granada citelně ubývá. V Evropě nahradily počátkem 70. let typy 
Taunus, Zephyr a Zodiac, vyráběly se ve dvou modelových 
generacích, ale v Anglii se pod jménem Granada prodávala i první 
serie Scorpia. Granady byly u nás hojně zastoupené, zejména po r. 
1990. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rozměrný osmiválcový francouzský break Simca Vedette Marly 
nese jméno města Marly-le-Roi, ležícího těsně na hranici pařížské 
aglomerace. Dnes má kolem 20.000 obyvatel, nejslavnějším 
rodákem je spisovatel Alexander Dumas. Simca Marly je 
velevzácný kousek, který na českých SPZ pravděpodobně nejezdil, 
a na jeho dnešní pořízení byste potřebovali dost vysokou 
šestimístnou sumu. Teď ze mne nemluví jen obdiv ke značce 
Simca, ale jakákoliv Vedette je skutečně monumentální a noblesní 
auto, navíc neokoukané, což se nedá říci o drtivé většině jeho 
evropských současníků. 
 
 
 
 
Kdo by neznal tuto evropskou metropoli luxusu a hazardu? Na 
jedné straně jachty a kasina, na druhé straně výstřely těch, 
kterým nezbyl než poslední náboj v pistoli … Hlavní město tohoto 
nesmírně bohatého knížectví si vybavíme i slavným okruhem F1 
nebo cílem světoznámé Rallye Monte Carlo. Jako příklad 
pojmenování jsme vybrali Chevrolet Monte Carlo, ovšem dravost 
města a rychlá kola si do svého názvu vybraly i značky Lancia, 
Allard, Saab nebo český Škoda Popular. Populary i Chevrolety jsou 
u nás zastoupeny, je tu i Saab, ovšem britského klasika zde těžko 
někdy uvidíme. 
 
 

 
Honosně znějící název luxusního sídla na kalifornském pobřeží, 
které sice úředně vykazuje asi 25.000 obyvatel, ovšem jejich 
počet neustále kolísá vzhledem k velkému pohybu návštěvníků. 
V nejbližším okolí se nalézá slavná americká závodní trať Laguna 
Seca, ale i Pebble Beach, místo každoročních soutěží elegance i 
aukcí veteránů s obratem ve stovkách milionů USD. Své domy tu 
měli třeba John Steinbeck a Frank Zappa, dnes tu jedno ze svých 
sídel vlastní Clint Eastwood. Mercury Monterey je dlouhodobě 
používané označení Full-Size sedanů, v 60. letech zajímavých 
negativně zkoseným zadním oknem. Monterey tu jezdil již dávno 
před r. 1990, dodnes existuje, ovšem vzhledem k jeho stavu se nad 
ním vznáší otazník … 
 

 



 

 

 

 
Rozlehlá, dvoumilionová metropole frankofonní části Kanady, ležící 
poblíž soutoku Ottawy a řeky Sv. Vavřince. Jako každé velké 
město je centrem průmyslu a obchodu, v poslední době i 
stavitelství. Pamětníci si jistě vzpomenou na úspěch 
československé kinematografie na Světové výstavě Expo 67, další 
mezinárodní věhlas získal Montréal pořádáním letní olympiády 
v roce 1976. S tímto jménem debutovala Alfa Romeo Montreal, 
designově pozoruhodný osmiválec, který však nesplnil úplně 
všechny představy výrobce. Možná to bylo dáno nadcházející 
ropnou krisí, kdy se poměrně žíznivý motor stal terčem kritiky. 
AR Montreal nicméně zůstává jednou z italských karosářských 
ikon. 
 
 

 
Měst a městeček s tímto jménem je v anglosaském světě hned 
několik. Nevelký a vcelku bezvýznamný Newport ve státě Oregon 
asi sotva bude symbolem pro Chrysler Newport, nejlevnější řadu 
velkých modelů Chrysleru 60. a 70. let. Nabízí se anglický 
(waleský) obchodní přístav Newport se 150.000 obyvateli, 
průmyslovými závody, bankami a loděnicí. Chryslerů Newport u nás 
najdete celkem dost, nejsou přemrštěně drahé a za slušný peníz 
poskytují maximální pohodlí a špičkové výkony. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nevelké německé město pod mohutným stejnojmenným hradem by 
jistě zůstalo dalším z tisíců anonymních lidských sídel, ale duch 
rychlosti rozhodl jinak. V těsné blízkosti byl dlouho před válkou 
otevřený rozlehlý a členitý závodní okruh Nürburgring 
s pověstnou Severní smyčkou (Nordschleife), který daroval 
úspěchy a slávu, ale bral zdraví a životy. Dnes již slouží jen 
některé úseky, ale zato velmi aktivně. Jméno tohoto města zařadil 
do své názvoslovné kolekce známý stuttgartský koncern, takže 
dnes (vzácně) můžeme potkat těžký cestovní Mercedes-Benz 
Nürburg. Jezdilo jich u nás několik, dnes většinu „díky“ 
čecháčkovské chamtivosti „sběratelů“ můžete spatřit v zahraničí 
�. 
 
Olympijské hry jsou vhodným dárcem typového názvosloví. Není 
divu – za těch několik týdnů je zná celý svět, a ti, jejichž obzor je 
omezený reklamami, si k danému typu vozidla okamžitě přiřadí 
špičkové výkony. Zmíněné zimní hry se konaly v roce 1972, a 
dvoumilionovou metropoli ostrova Hokkaido proslavily navždy. 
Mitsubishi Saporro však nedává prakticky žádný důvod ke kritice. 
Zdařilé coupé si našlo mnoho ctitelů nejen za Atlantikem, ale i 
v těch nejrozvinutějších evropských zemích. Jeho konkurentem 
byla kupátka od Fordu, BMW či Lancie. U nás se Saporra objevila 
po r. 1989, některá (ze Švýcarska) pěkná, jiná o poznání 
v hanebnějším stavu. Věk, podnebí a český kutil jim však daly na 
frak, takže dnes je na silnicích už nepotkáme. 



 

 

 

Taláry profesorů, knihovny plné letitých svazků, úpění při 
zkouškách a proudy zázvorového piva po jejich zakončení – to je 
universitní město, po němž nese jméno další britská automobilová 
legenda – Morris Oxford. Vůz střední a vyšší střední třídy již od 
30. let stal synonymem úspěchu a určitého společenského 
postavení. Jihoanglický Oxford má asi 100.000 obyvatel, pyšní se 
tisíciletou  historií, ale utrpělo i značné válečné škody. Své sídlo 
tu má herečka Emma Watson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benátky, město na laguně, gondoly, rej masek, proslulý filmový 
festival – to všechno je Venezia. Historická část bohužel klesá pod 
hladinu navzdory ochraně UNESCO, průmyslové oblasti se 
rozkládají na pobřeží. Dnes tu žije čtvrt milionu obyvatel, ze 
slavných rodáků jmenujme Antonia Vivaldiho nebo Terence Hilla. 
Sunbeam Venezia je jedním z nejhezčích sportovně laděných aut, 
která jsem za svůj život viděl. K tomuto typu karoserií mám 
nepopsatelnou aversi, ale Venezii jsem viděl na vlastní oči jednou 
v životě a okamžitě mě tenhle Sunbeam fascinoval. Ani vlastně 
nevím, proč … Ale naděje si nedělám, bylo jich jen málo a přežilo 
ještě méně … 
 
 
 
 
 
 
Kdo by neznal první seriovou Ladu s předním pohonem, vyvíjenou 
od konce 70. let? Lada Samara dostala své jméno po starobylém 
krásném městě poblíž Togliatti (výroba Lada), ovšem my starší jej 
pamatujeme spíše jako Kujbyšev – výsledek sovětské (a nejen její) 
posedlosti odstraňovat staletími posvěcené názvy. Samara leží na 
břehu Volgy a dodnes tam funguje převážně zbrojní průmysl. Za 
sovětského režimu se tu vyvíjely přísně tajné raketové nosiče 
jaderných náloží a radiolokátory. Za zmínku určitě stojí, že se zde 
narodil zakladatel TV Nova Vladimír Železný. Lada Samara 
debutovala před 30 roky, na náš trh se ale dostala se značným 
zpožděním. 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
Jméno tohoto přepychového floridského letoviska určitě 
nebudete čekat u nejlevnější lidovky. Pro svůj přepychový a 
nemravně drahý  vůz si jej vybral Peter Monteverdi a pokřtil jím 
malou serii švýcarského supersportu s americkou technikou – 
Monteverdi Palm Beach. Mezi bohaté obyvatele amerického Palm 
Beach můžeme zahrnout i Michaela Jacksona, Roda Stewarta a 
Johna Lennona, ale zemřel zde i Horace Dodge, jeden z bratří – 
zakladatelů stejnojmenné americké automobilky. 
 
 
 
 
 
Jiným slovem Turín, město Fiatů a tradičních autosalonů. Jinak 
průmyslová metropole v severní Itálii s přibližně milionem 
obyvatel, zajímavým „fiatím“ museem Centro Storico Fiat a 
vzpomínkami na slávu při zimní olympiádě roku 2006. Název města 
použila americká i britská odnož Fordu, ovšem také u nás poměrně 
málo známý argentinský výrobce licenčních i vlastních Renaultů – 
Ika-Renault Torino. Sportovně střižený Ika je oblíbeným 
jihoamerickým závodním nářadím, bohužel – v rámci celosvětového 
tažení tzv. „tuningu“ velká většina Torin změnila svou tvář 
k nepoznání. Ale to asi nikomu z těchhle ignorantů nevadí … 
 
 
 
 
 
 
Romantika holandského přístavu je tatam – žádná dřevěná 
skladiště, vonící kořením, žádné žoky obilí a dřevěné bedny, žádní 
potulující se námořníci … Dnešní rotterdamský přístav je největší 
v Evropě a připomíná dokonale sladěnou továrnu, pracující bezmála 
automaticky. Přestože má šestisettisícový Rotterdam dlouhou a 
bohatou historii, mnoho z ní nenajdeme. Padla za oběť opakovaným 
náletům, při nichž bylo zničeno mimo průmyslových oblastí i 
historické jádro. Na jeho místě vyrostly po válce nové stavby. 
Kaiser Rotterdam měl podle svého výrobce Josepha Kaisera 
asociovat světovou proslulost, ovšem přišel pozdě. Nedlouho po 
debutu se brána továrny zavřela.  
 
 
 
 
 
Zvučné jméno, takže co dodat? Výroba Mercedesů a Porsche, 
ležící na břehu řeky Neckar. Název města se objevil v typovém 
označení solidně stavěného zástupce konce 20. let, vozu 
Mercedes-Benz Stuttgart. Dodával se v několika karosářských 
variacích, ale často i jako samostatné pojízdné chassis pro 
individuální karosování. Zajímavá je dodávka sanitních Stuttgartů 
do Sovětského svazu. Jako většina koncernových výrobků je i 
Stuttgart zastoupený mezi českými ctiteli trojcípé hvězdy. 
 
 
 
 



 

 

 

 
Proslulý anglický přístav s bezmála čtvrt milionem obyvatel, známý 
rušným lodním provozem, ale i tragedií parolodi Titanic, který 
právě odsud vyplul na svou panenskou a poslední plavbu. Odsud 
také vyplouvaly přetížené 
plachetníky, plné vystěhovalců, 
toužících po lepším životě v Novém 
světě. Zřejmě podle toho dostal 
jméno superluxusní Imperial 
Southampton, jenž představoval ve 
své době vrchol automobilového 
luxusu. Southamptonů je u nás již 
několik a můžete je vidět na 
srazech amerik. 
 
 
 

 
Jméno s asociací býčích zápasů, těžkého španělského vína, hrdých 
žen a dlouhého léta. Stotisícové středošpanělské město žije 
z bohaté historie, ale i z dnešní důležitosti významného 
dopravního uzlu. Dodnes se prodává Xtá generace SEATu Toledo, 
jehož první model u nás platil za bestseller, dokud se neobjevila 
Octavia. Pro nás je ovšem zajímavější nenápadný britský Triumph 
Toledo, na rozdíl od svých nadupaných bratrů autíčko veskrze 
sympatické, rodinné a civilní. U nás jsem nikdy žádné Toledo 
neviděl, pouze jeho silnější a dražší versi Dolomite. Ještě existuje 
jedno Toledo: je to americké město ve státě Ohio, odkud šly na 
frontu tisíce Jeepů Willys. 
 
 
 
 

Jedno z nejznámějších, ale také nejdražších amerických zimních 
středisek leží ve státě Colorado. Počet stálých obyvatel se 
pohybuje kolem 7000, ale během sezony naroste na 
několikanásobek. Město disponuje také luxusními obchody, bary a 
hernami, prostě vším, co potřebuje finanční úřad, aby z lidí 
vymačkal poslední cent. Dodge Aspen je naproti tomu zcela 
střízlivý a úhledný sedan, hardtop, coupé a STW americké střední 
třídy, pohodlný a se všemi vymoženostmi. Na trh přišel v r. 1977. 

 
 
 
 



 

 

Hřbitovní  intermezzo ������������ … 
 
   V minulém vydání jste mohli spolu 
s Michalem okusit slastí předválečných 
řidičů, to vše za volantem sympatického 
otevřeného Minoru I. Ovšem – čím vlastně 
pojedeme, o čem napíšeme, jsme do poslední 
chvíle netušili. A tak po prohlídce pokladů 
pana Jirky jsme se všichni setkali 
v improvisované kancelářičce, abychom 
dohodli věci budoucí … 
 
   Výběr byl předem dán: vzhledem 
k prostorovým problemům a časové 
zaneprázdněnosti majitele nám byla nabídnutá dvojice aut, mající společný snad jen počet kol. No řekněte 
mi, čím jsou si podobné Jawa Minor a Škoda 1201? Výběr byl na nás … Vlastně jaký výběr? Už asi 
pětadvacet let nosím namísto posilovnou ztvrdlých a degenerovaných břišních svalů cosi jako přerostlou 
obrácenou mandolínu, a tahle prostorová výraznost mi brání usednout za volant tří čtvrtin historické 
produkce. Ještěže tady je ten Sedan … Já vím, že se jmenuje jinak, ale známe ho pod tímhle lidovým 
označením všichni (a taky se mi nechce pořád ťukat do numerických kláves ☺). Minorek zaprská, 
zabubnuje motorem, upšoukne si zbytek mixu a je venku. Jó, sedan, to je loď! Chvíli trvá, než se na těsně 
odpoledním slunci zaskví jeho světlounce zelená barva. Obcházím a fotím. 
   Michal si vedle trenuje náskoky do otevřeného Minorka (stejně tam za chvíli bude chtít nastoupit druhou 
stranou ☺), zatímco já se bavím s panem Jirkou o sedanech všeobecně. Už jsem ho kdysi řídil. Jenže to 
kdysi je tak strašně dávno (bylo mi nějakých 13), když k sousedům jezdila přízeň škodovkou 1201 STW. 
Tou jsem si směl několikrát popojet. 
   Dveře u řidiče se otvírají do poměrně širokého úhlu (bod pro sedan), napůl usedám, napůl padám na 
měkké lavicové sedadlo (další bod) – a jupíííí!!! Břicho není deformováno volantem a naopak, moje boty 
velikosti futrálů na housle nesešlapují několik pedálů najednou … ☺. Ještě rychlé foto, Michala, 
poskakujícího v záchvatech smíchu u levých dvířek pravořízeného Minoru, serie fotek odjíždějící dvoutaktní 

jawičky – a můžeme jet. Vlevo „bošárna“ – otáčím ji do druhé polohy (zapnuté osvětlení + elektrika) a 
natahuji ruku až úplně vpravo a vytahuji čudlik starteru. Ten se roztočí, ale nic … Aha (místo Aha řeknu 
jedno pěkné slovo s předložkou), zapomněl jsem na sytič, tedy správněji „cucák“. Tak teď už motor 



 

 

poslouchá, jemně rozvibruje celé auto, ale je to příjemné, cítím živoucí sílu, kterak se dere z malého 
čtyřválce. Pákou pod volantem řadím kvalt – blaf – a konec. No jo, hergot fagot, tohle není Oktávka nebo 
Spartak, tady jsou kvalty normálně: jednička nahoru a trojka taky nahoru, ale dozadu. Tak znovu start, lehký 
tlak na páku, cítím slabý odpor – a už je tam!!! Trochu více plynu, než je dneska obvyklé a velké oblé tělo 
antikvární škodovky se dává do pohybu. Vpředu v oblacích dýmu mizí Michal, já jsem starší pán, tak si 
můžu dopřát fóra. U výjezdu z areálu šlapu na brzdu – jouvej jouvej – to nám to trochu táhne doprava, tedy 
trochu víc. No, budem s tím počítat … Blinkr vpravo a pomalý rozjezd. A nezapomněl jsem zastrčit táhlo 
cucáku, jsem dobrej, fakt dobrej ☺ … Dvojka se na musí najít, jo – tady je a už je tam taky. Syn vedle mne 
povykuje radostí, konečně se veze v autě s řazením na sloupku! Poslouchám krásně pravidelný bručivý zvuk 
předválečného čtyřválce, ne přespříliš elastického, vyžadujícího pravidelné přeřazování, a hlavně včas. 
Sedan je kus železa a motor nemá síly nazbyt. To už je tam trojka, raději s meziplynem a já se věnuji 
krásnému pohledu přes lehce zvlněný profil kapoty, připomínající tvary ležící slečny plných forem. Ale kuš, 
na co to zas myslím … �! Skříň volá po čtyřce, po menším souboji vyhrávám nad pákou 1:0, a lehce 
kmitající ručička rychloměru běhá kolem šedesátky. Volantem musím neustále korigovat směr, jako u všech 
veteránů má tendenci ke svévolným pohybům – ale je to příjemné a odpočinkové. Vzpomínám na všechny 
podobné vozy, které jsem řídil: Opely, Simky, škodovky, Peugeot a mnoho dalších. Ale jízda si žádá 
soustředění. Na úzké silnici jako naschvál potkáváme nějaké náklaďáky a agrotechniku, ale už jsme ujeli 
dva kilometry a zvykl jsem si – tedy, vrátil se ke starým dobrým zvykům. Za oknem se objevuje křižovatka 
tvaru obráceného Véčka a na ní stojící Minor s mávajícím Michalem. Tady jsem měl asi zastavit … Po 
chvíli se mi to podaří, motor sedanu oddychuje na volnoběh a slyším návrh, že bychom tady mohli společně 
nafotit obě auta. No jo, což o to, místo je hezké, ale sedan má rejd jako zaoceánská paroloď, nezbývá tedy, 
abych se otočil támhle u těch krásných lip. Dojíždím k nim, volnoběh drží, šlapu na brzdu, cuknu volantem 
doleva, abych vyrovnal tenhle rozmar brzd – a hele, on je to hřbitov … No, kde jinde by mohly růst krásné 
lípy nežli u hřbitova, že … Se zařazenou jedničkou stáčím kulatou příď mezi dva letité kmeny, ale ne … to 
nevyjde …Tak zpátečku (ta tam jde fakt dost těžko, někdy až na třetí pokus), couvám dolů, a najednou 
motor udělá: pfff pfff pf pf – a chcípne. Bože, to jsem ale nemehlo … No jo, ale start se nezdařil! A další 
taky ne! V tu chvíli mi naplno dochází význam Jirkových slov „No, benzin tam nějakej je, snad dojedeš!“ 
Tak jsem dojel, a zrovna ke krchovu … Jak symbolické … Ale užívám si pohody za volantem, zatímco 
Michal s dvěma kluky a můj syn David úpějí pod tíhou sedanu, kterého tlačí blíže ke hřbitovní zdi. Ani mě 
moc neruší jejich nepopsatelné komentáře, po zatáhnutí okénka je šedesát let stará Škoda zvukotěsná! Hrc – 
a stojím …. Michal s poťouchlým úsměvem obchází zmrtvělého světle zeleného krasavce a následně mne  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fotí tak, aby mi největší kříž ze hřbitova „rostl“ rovnou z ramene �. Pak „šacuje“ Minora a v kufru nachází 
kanystr s asi desítkou benzinu. Váháme … je to mix nebo není? To bych do nádrže 1201 nerad pustil. Čich 
nám nic neprozradí, navíc po opakovaných operacích nosu jsem ztratil čich, který teď už reaguje jen na 
ruské voňavky či dobře uleželé bezdomovce v parném létě. Rychlý telefonát Jirkovi, jo – mix z toho ještě 
nestačil udělat, tak můžem. Zvedám kapotu, neboť nádrž je podle dobových zvyklostí těsně před přepážkou 



 

 

motorového prostoru. Benzin je tam, kde má být a pomalu spouštíme kapotu. Ouha: je nějaká nakloněná, 
jaksi nedoléhá. Posléze zjišťujeme, že se jeden půlkulatý držák uvolnil … No nazdar … Tak ještě pár fotek a 
vyrážíme „domů“. Cestu si vysloveně užívám. 
Pohledem dnešního uživatele nechutné moderny je 
řízení sedanu tvrdou prací na plný úvazek: stálé 
udržování předních kol v rejdu, poslech motoru a 
včasné řazení, meziplyn nejen dolů, ale raději i 
nahoru, při setkání s protijedoucím osobním autem 
nejméně půl otáčky volantu tam a půl otáčky zpět, 
používání cucáku, nezapomenout na „bošárnu“, jinak 
nejedete, nizoučké dělené přední okno s miniaturními 
stěrači, brzdy s „funkcí“ zpožděné aktivity – ano, to 
jsou všechno samozřejmosti vozidel dědu a pradědů 
dnešní mladé generace. Pokud přistoupíte na hru, 
kterou vám sedan nabízí, užijete si krásné chvíle 
s představitelem doby, v níž se ještě zboží dělalo „na 
výdrž“ a lidé byli na svou práci hrdí. Jestliže ale 
očekáváte lenošení, bleskurychlé akcelerace a všemožné technické pomocníky, do sedanu ani nesedejte, 
protože: vy tohle auto nezkoušíte! To sedan zkouší vás a okamžitě dá najevo, jestli jste hodni další jízdy či 
nikoli. 
   Blíží se vjezd do areálu, podřazuji na dvojku, dvě otáčky volantem a pod mírným plynem projíždím 
bránou. Čtyřválec vesele zabzučí, ale to už bez kvaltu dojíždím na travnatý plácek, kde čeká usměvavý 
Jirka. No, nad další půlhodinou raději zatáhneme oponu, protože se ukázalo, že ta kapota nejen jaksi 
stranově nesedí, ale … pssst! To se neříká !!! 
   Ještě pár fotek, krátká beseda na thema veteranismus dneska, a po chvíli se dnešní dojmy stávají historií. 
Co nakonec? Dojmy jsem shrnul … Nějaké ponaučení? Snad jen jedno: pokud se vám dostane cti a 
možnosti řídit vůz z doby, v níž si účastníci první světové války ještě zdaleka neříkali vysloužilci, buďte za 
tuto příležitost vděční. Neboť – jak pravil kdosi moudrý – v jednoduchosti je krása. A při tempu padesátky a 
pohledech z houpavě jedoucího zázraku minula poznáte svět z té hezčí stránky. A to je, milí přátele, nádhera 
přímo neskonalá … ☺ 
 
Děkujeme p. Jiřímu Filipovskému za zapůjčení cenného vozu. 
  
Text: Pavel Kopáček  
Foto: Pavel Kopáček, David Kopáček, Michal Primák 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Severské začátky   
 

    Ještě jednou se podívejme na sever 
Čech. Dva roky po vzniku značky 
automobilů Linser (o které jsme psali 
minule), tedy v roce 1908, začaly 
z liberecké automobilky RAF 
(Reichenbenger Automobil Fabrik) 
vyjíždět první vozy. Značka, která, 
jako mnoho jiných, padla pod sílou 
boleslavské formy Laurin&Klement, 
měla velmi dobře našlápnuto. Ale mohli se uživit dva velcí výrobci na jednom místě?        

   Firma byla založena majitelem prvního automobilu na území dnešního Česka, známým podnikatelem a 
ještě známějším automobilových závodníkem Theodorem von Liebigem v roce 1907. Jeho cílem bylo 
konkurovat mladoboleslavské automobilce. Nezačínal jako spousta jiných od kol a motocyklů…ale pustil se  

rovnou do výroby automobilů. Už po roce 
představuje na pražském autosalonu dvouválec i 
čtyřválec, jednoduše pojmenovaný - model „T“. 
Liebig se nespokojil jen s jedním malým 
osobním vozem. V rychlém sledu z továrny 
vyjela celá řada osobních automobilů různých 
velikostí, jejichž nezáživná číselná označení 
Vám moc neřeknou. Nechyběl ale ani 
rozvážkový vůz FW25, z jehož torza 
zrekonstruoval LIAZ dle dokumentace auto do 
originálního stavu, a jež najdete ve sbírkách 

Národního technického muzea. Ale Liebig mířil ještě dál. Vyráběl i malé nákladní automobily a omnibusy, 
jak se tenkrát říkalo malým autobusům. 
   RAF získal i licenci na šoupátkové motory Knight firmy Daimler. Od té doby některé vozy byly vybaveny 
i tímto motorem.   
      Jedním ze zajímavých modelů je model „H10“. Jednalo se o čtyřválec 5,3l o výkonu 45koní. Zajímavý 
je zejména proto, že se dochoval dodnes. Dávno dávno je tomu, co ho pan M.Kratochvíl zrenovoval, či spíše 
„znovuvyrobil“. Po jeho smrti se vůz začal díky novému majiteli častěji objevovat na veteránských srazech a 
nakonec prošel ještě jednou renovací. Nedivte se, „Rafce“ 
je letos 104 let! A stále jezdí. Třetí dochovaná RAFka je 
prý v Německu. 
   Vozy RAF byly kvalitní a docela žádané. Nicméně 
udržet tak široký výrobní program nebylo vůbec 
jednoduché. Pouhé čtyři roky od vzniku nové značky 
došlo k pohlcení liberecké firmy mladoboleslavskou 
konkurencí.  
   U málo zaniklých značek máme to štěstí, že se některé 
z jejich výrobků dochovaly… 
 
Text: Michal Primák 
Foto: Michal Primák a jeho archiv 



 

 

 

Osudná noc, osudné místo … 
 
   James Dean, idol teenagerů poloviny 50. let, 
není dnes už u podobné věkové skupiny moc 
známý. Předválečná generace si však na jeho 
jméno dobře vzpomene, třebaže se naše bdělé 
orgány pečlivě staraly, aby budovatelskou idylu 
nenarušily filmy „Rebel bez příčiny“ a „Na 
východ od ráje“ a slečny ze srdce Evropy 
neuctívaly namísto Pavky Korčagina a 
Stachanovců amerického sympaťáka 
s neposednou hřívou vlasů, bílým tri čkem, 
v džínách a kožené bundě. 
 
   Rychlost mu byla vším: sedlal rychlé motocykly, 
běžné autoprodukci dával brutální tvář a jeho 
problemy s policií byly díky sdělovacím 
prostředkům a varovnému prstu rodičů všeobecně 
známé. Jakmile se dvacetiletý bouřlivák dostal díky 
prvním filmovým roličkám do povědomí a získal 
poněkud „delší“ peníze, začaly se dít velké věci. 
Žádné auto nebylo dost rychlé, žádná highway 
nepokořitelná. Během roku jeho příjmy dosáhly takové výše, že si mohl dopřát superdrahou importovanou 
novinku, která budila rozruch i v Hollywoodu – Porsche 550 Spyder  - otevřený lehoučký speedster 
s nadupaným motorem, na nějž si válkou zbídačelá evropská veřejnost mohla maximálně ukazovat s nosem 
na skle výlohy. James za něj zaplatil astronomických 7000 USD – za tu cenu mohl mít několik slušných 
amerických vozů. Jenže …  
   29. září 1955 sedá v nočních hodinách do svého supersportu a prudce akceleruje směrem na Salinas, město 
s proslulou závodní dráhou asi sto mil od San Francisca. Na úzkém sedadle spolujezdce seděl jako často 
předtím Rolf Wütherich, Deanův přítel a mechanik, vyslaný firmou Porsche do Ameriky, aby dával 
dohromady auta po lidech, chovajících se k nim s vervou krotitele divokých býků. Občas i mladý James měl 
problemy se zvládnutím lehce přetáčivého sporťáku, a pojmenoval jej zvučným přízviskem „Malá kurva.“ 
Cestou se stavili v „Drive-In“ na občerstvení a pak už se zase motor jejich Spyderu rozeřval naplno. 
Zanedlouho se přiblížili k velké a nepříliš přehledné křižovatce u města Chollame. 

   Z druhé strany se tou dobou ke stejnému 
místu blížil mladý student technické 
university Donald Turnupseed. Jel ve svém 
Fordu Custom ´49, který si vypiplal až 
k dokonalosti a spěchal do vzdáleného 
Bakersfieldu na sportovní utkání. 
Bakersfield byl ještě víc než 150 dlouhých 
mil vzdálený, spodový osmiválec pod 
kapotou Donaldovy fordky hřměl naplno … 
Osvětlené hodiny na přístrojovém panelu 
ukazovaly minutu před třičtvrtě na šest ráno. 
Právě vycházelo slunce, jeho narudlý přísvit 
dal celému okolí nezemskou barvu – barvu 
samého pekla … Ale to ještě nikdo z akterů 
netušil. 



 

 

 

   Těžko se dnes už dopátráme pravdy, ale všeobecně se má zato, že na tragédii následující minuty mají vinu 
tři faktory: vycházející slunce, které přesvítilo nizoučký stříbrný obrys Deanova Spyderu, bezstarostná a 

poměrně nepozorná jízda Dona Turnupseeda, ale zejména naprosto neodpovídající vražedné tempo „Malé 
kurvy“. Bez objasnění zůstala otázka, zda Turnupseedův Custom dával na křižovatce znamení či nikoliv, ale 
vjel do křižovatky, až pneumatiky zaječely – právě v okamžiku, kdy se do ní přiřítil stříbrný supersport. 
Těžko říci, co všechno Deanovi prolétlo v posledním okamžiku života myslí, ale strhnul volant ve snaze 
vyhnout se nejhoršímu. Bylo to však zbytečné: Porsche, jedoucí v tu chvíli rachlostí kolem 160 km/h, naráží 
do levého předního blatníku pevného a dobře stavěného Fordu, tříští se, převrací, a končí daleko od silnice u 
ochranného pletiva. Ford je několik metrů posunutý a stojí s demolovanou částí přídě, kouřícím motorem a 
v louží oleje. 
   Tragický osud a řidičská nerozvážnost dopsaly poslední kapitolu života Jamese Deana. Zemřel 30. září 
v 5.45 hodin místního času, bezprostředně po vyproštění ze změti, ve které byste jen těžko hledali výrobek 
proslulé automobilky. Spolujezdec Wütherich, který v osudném okamžiku spal, utrpěl těžká zranění, dlouho 
se léčil, ale přežil. Dona Turnupseeda ochránila detroitská ocel, měl jen odřeniny a pohmožděniny, ale utrpěl 
psychický šok, když se dověděl, s kým se tak osudově setkal … 
  
  Tady by mohl příběh skončit – buď smutným konstatováním, nebo napomenutím (zbytečným) před jízdou 
nepřiměřenou rychlostí. 
   Ale suďte mne, věřte mi či nevěřte, ale osobně jsem přesvědčený o věcech mezi nebem a zemí, jež jsou 
běžným smrtelníkům nad jejich chápání. Tím samozřejmě nemyslím bezduché sra . . y typu Christine, ale 
fakta, která jsou úředně zaznamenána. Tedy poslyšte: 
 
- Bezprostředně po nehodě začali nakládat zbytky „malé kurvy“ na odtahovku. Zničehonic lano navijáku 
povolilo, vrak sjel dolů a řidiči odtahového vozu rozdrtil nohy. Náhoda? 
- Na vrakovišti demontovali motor, převodovku a dvě použitelné pneumatiky. Ty byly prodány jako 
náhradní díly na různá Porsche po celých Státech. Všechny krátce na to havarovaly a přinesly smrt svým 
řidičům. Náhoda? 
- Náklaďák, převážející pokroucené chassis Spyderu na výstavu o bezpečnosti na silnicích cestou vyjel ze 
silnice a převrátil se ze svahu. V deformované kabině na místě zahynul řidič. Náhoda? 
- Ostatní zbytky zmizely z místa nehody, aniž by je dodnes kdekdo spatřil. 
- Rolf Wütherich, který trpěl psychickými následky z prožitého traumatu se v letech 1960 a 1967 pokusil o 
sebevraždu. Poté zabil svou manželku čtrnácti bodnými ranami nožem a pokusil se tento čin zamaskovat 
jako sebevraždu. Zemřel zcela opilý při autonehodě v roce 1981. 
- Řidič Fordu, Donald Turnupseed zemřel na následky rakoviny plic – rovněž v roce 1981, jen krátce po 
osudné Wütherichově nehodě. 
Náhoda? Všechno náhoda? Anebo …. Odpovědět si, milí čtenáři, musíte sami … 

Text: Pavel Kopáček  Foto: Archiv Pavla Kopáčka 



 

 

 

 

Oslavujeme nebo Vzpomínáme 
 
1.září 1950 se začala psát další z kapitol poválečné 
legendy značky Porsche. Výroba sportovních vozů 
se vrátila zpět do stuttgartské aglomerace 
Zuffenhausen, kde byl také smontován první 
seriový exemplář. Některé prameny sice uvádějí rok 
1948, ovšem sám tvůrce považoval 1. září 1950 za 
milník, neboť se jednalo o Porsche, poháněné 
vlastním, výhradně k tomuto účelu zkonstruovaným 
motorem. Výroba se rozběhla téměř okamžitě a 
prodejní statistiky šly strmě nahoru zejména po 
vítězství v LeMans 1951. Od té doby je typ 356 
historickým pojmem, vyráběným ve třech 
generacích a bezpočtu exotických a superrychlých 
provedeních. Porsche 356 se objevovalo i u nás, a 
jeden exemplář je pravděpodobně dodnes uschovaný. Bezprostředním následníkem je opět světově proslulé 
Porsche 911 a 912. 
 
1.září 1875 se ve Vratislavicích nad Nisou (tehdy ještě rakousko-uherském 
Maffersdorfu) narodil geniální strojař a zakladatel automobilové dynastie 
Ferdinand Porsche. Na přelomu 19. a 20. století zkonstruoval zajímavý 
prototyp elektromobilu Lohner-Porsche, ale pak přešel ke stavbě vozů se 
spalovacími motory. Jeho služeb využíval m.j. i Mercedes-Benz, ovšem zlom 
v jeho karieře nastal po nástupu Adolfa Hitlera na post říšského kancléře. 
Porsche byl pověřený konstrukcí malého, dostupného automobilu pro nejširší 
vrstvy, plánovaného jako součást říšského programu KdF. Nadějný projekt se 
podařilo dovést do konce (s „přihlédnutím“ na tvar již postavené Tatry 
V 570), ovšem do začátku války opustil továrnu ve Fallerslebenu jen nevelký 
počet „brouků“. Po porážce Německa byl Ferdinand Porsche obžalován 
z kolaborace s nepřítelem, za což si odseděl dvouletý trest. Expanse brouků i 
trimfu Porsche se nedočkal, zemřel počátkem roku 1951. 
 
11. září 1970. Pokud dnes řekneme „kompaktní vůz“, zpravidla myslíme cosi, do čeho se vejde jen 
málokdo, a čemu stačí srážka s neopatrně lezoucím 
slimákem, aby obousměrně zastavilo dopravu. To je 
Evropa. Za „Vodou“ bývala situace jiná. Pod pojmem 
„Compact car“ se rozuměl vůz evropské vyšší střední 
třídy, nabízející obvyklé americké pohodlí a veškerý 
komfort. Jedním z prvních se stal Ford Pinto, 
debutující právě v tento den. Úhledné nevelké coupé 
s velmi odolným čtyřválcem později doplnil STW. 
Pinto se vešlo do příznivé hranice 2000 USD a mělo 
představovat protizbraň v boji se zámořskou 
konkurencí. Stačila však jedna „vada na kráse“, aby se 
situace vyvinula jinak: v důsledku nevhodně umístěné 
palivové nádrže docházelo při nárazu větší rychlostí 
zezadu k explosi vozu. Než stačil Ford tento defekt 



 

 

 

odstranit, bylo už pozdě. Stovky právníků si na lidském neštěstí namastily kapsu, a i když se Pinto vyrábělo 
bezmála celou dekádu, trhákem se nestalo. U nás jezdila před r. 1990 čtyři Pinta různých ročníků. 
 
13. září 1977 začala etapa, na kterou u General 
Motors vzpomínají s rozpaky. Ten den se 
s bombastickými titulky představil první 
poválečný americký vůz se vznětovým motorem 
– Oldsmobile Diesel 88 a 98. Zásadní myšlenkou 
bylo vydělat na stále pokračujících problémech 
s poťouchlými naftovými šejky. Vznětové 
agregáty měly dosahovat při stejných 
parametrech 40% úsporu paliva. Leč skutečnost 
vypadala poněkud jinak: GM totiž šel svou 
vlastní cestou a vznětové motory sestrojil 
nevelkými náklady z běžných zážehových V8 
350 cu.i. „Výdrž“ tedy byla nasnadě, další 
specialitou byla dvanáctivoltová instalace, 
startování však mělo zvláštní okruh 24V. Navíc 
se při pozdějších srovnávacích testech ukázalo, že hluk a zplodiny převyšují normy benzinových agregátů. 
GM tyto chrochtavé pseudojednotky cpal, kam se dalo, včetně noblesních Cadillaků. Dieselové Oldsmobily 
byly oblíbené u českých šetřílků, kteří chtěli jezdit amerikou, ale bylo jim líto zaplatit benzin. Naftu si 
sehnali … (doplňte sami ☺). 
 
24. září 1948 zakládá japonský průmyslník 
Soichiro Honda společnost Honda Motor 
Company. Jeden z dnešních asijských obrů 
začínal jako výzkumná technická laboratoř, 
specialisovaná na výzkum a vývoj malých jedno- 
a dvouválcových motorů, které se hned nato 
objevily v motocyklech. Ale jak praví pamětníci, 
tomuto kroku ještě předcházel pobyt samotného 
Soichiro Hondy v pražské „Janečkárně“, odkud 
tehdy vycházely světoznámé motocykly Jawa … 
Jak to tedy s tou Hondou bylo? Ehm ehm ehm 
�.Později se k výrobě motocyklů přidaly i 
automobily, dlouhou dobu výhradně malolitrážní. 
U nás jsou známé především sympatické, ale 
nadmíru choulostivé modely N 600, které sem 
jednorázově přišly koncem 60. let spolu 
s několika kupátky S 800 (jedním jezdil i 
závodník Fr. Šťastný) a samozřejmě stříbřitými 
Civiky MUDr. Blažeje ze seriálové nemocnice. Tam si zahrály dva, neboť jeden měl v průběhu natáčení 
těžkou nehodu. 
 
29. září 1913 utonul v chladných vodách Severního moře vynálezce vznětového motoru Rudolf Diesel. 
V Antverpách se nalodil na osobní parník Dresden, na jehož palubě hodlal cestovat do britského Harwicku. 
Odpoledne toho dne si jeho nepřítomnosti všimli spolucestující, kapitán vyhlásil poplach, dal otočit loď, ale 
marně. Teprve 10. října si všiml námořník z belgického parníku těla, plujícího ve vlnách. Třebaže bylo již 
silně poznamenané mořskou vodou, svědkové bezpečně identifikovali německého strojaře Rudolfa Diesela. 
Vyrojilo se množství spekulací o jeho úmrtí, ale vzhledem k vyloučení sebevraždy došla komise k názoru, 



 

 

 

že Dieselovi někdo do vody „pomohl.“ Viník se nenašel, případ byl 
odložený ad acta. Rudolf Diesel dostal na svůj motor patent 28. února 1892 
a v době jeho násilné smrti pracovalo po celém světě již více než 70.000 
vznětových motorů, později nesoucích jméno jejich vynálezce.  
 
30. září 1937 je černý den pro znalce automobilové dokonalosti a 
milovníky fascinující krásy značky Duesenberg. Toho dne se uzavřela 
poslední kapitola výroby jednoho z nejluxusnějších vozů tehdejší doby. 
Pouhých deset let stačilo bratřím Duesenbergovým, aby dali světu výrobek, 
vyvolávající celých následujících sto let zrychlený tep. Stejně jako jeho 
„soukmenovcům“ Cordu a Auburnu, se i firmě Duesenberg nejvíce dařilo 
do osudného „Černého pátku“ na newyorské burse. Následující 
hospodářská krise připravila většinu tehdejších zákazníků o prostředky, 
takže koncem září odcházeli zaměstnanci Duesenbergovy továrny z práce 
naposledy. 

 
 

Text: Pavel Kopáček  Foto: Archiv Pavla Kopáčka 



 

 

 

Čtenářská fotozpověď 
 
Vážení přátelé, milí čtenáři! 
Za dvacet měsíců existence našeho magazínu jsme dostali a dostáváme řadu pozoruhodných snímků z vašich 
rukou. Každého si vážíme, z každého máme radost. Nyní se nám stalo, že z hromádky nebroušených 
démantů vykoukl doslova fotografický Koh-i-Noor. Rozhodli jsme se trojici zaslaných fotografií nedělit a 
předložit vám ji tak, jak jsme ji dostali.  
Náš čtenář Pavel Javůrek již po několikáté navštívil nepříliš známé místo posledního odpočinku mnoha 
krasavic značky Tatra. Majitel této kolekce železa je bohužel z rodu těch, kteří toto všechno budou „jednou 
renovovat“ �, takže existuje jen malá pravděpodobnost, že by se Tatry někdy objevily v restaurátorské 
dílně. I když již před mnoha lety odtud zmizely ty největší a nejdražší skvosty, stále je co obdivovat. My 
jsme tak již učinili, nyní je řada na vás, našich čtenářích … 
Děkujeme Pavlovi Javůrkovi za zaslání pozoruhodné fotoserie. 
 
        Text: Pavel Kopáček    Foto Pavel Javůrek 

  
      Posílejte nám Vaše vlastní fotografie, články, reportáže….velmi rádi je v našem časopisem vydáme.  



 

 

 

Vzdálenější strana Dunaje … 
 
… si druhý srpnový week-end na nudu stěžovat nemohla. Příhraniční maďarské město Komárom 
zažilo efektně a dokonale připravený sraz klubu majitelů zaoceánské techniky. 
 
   Jak nám napsal náš jistý stálý čtenář, jenž buduje kolekci Pontiaků těch nejlepších ročníků, stál výlet 
rozhodně zato. Ne že by tam byla jen jeho oblíbená značka – sestava účastnických strojů sahala od fordek A 
až po ty nejnovější výkřiky módy, které ještě nestačily zakotvit v povědomí motoristů. Sympatická je účast i 
evropských vozů, sjelo se např. větší množství Fordů, z nichž – bohužel – jen málokteré potěšily oko 
veteranisty svou původností. Z nedalekého Rakouska si odskočila i posádka terenního Steyru-Puch 
Pinzgauer, k vidění byly Mini i VW a Mercedes. Bezpečí účastníků leželo zřejmě pořadatelům na srdci 
nejvíce, protože za nízkými plůtky stály připravené zbrojní systemy a dopravní prostředky bývalé Lidové 
armády Maďarska. Takže v sousedství ZILu 157 parkoval Lincoln, ve stínu hlavně protitankového děla 
stanovala posádka Jeepu a mladíkům z „udělaného“ Camara se zalíbilo poblíž mobilní radiolokační stanice. 
Průřez účastnickým polem jistě nahradí veškeré komentáře, tak si tuhle atmosferu vychutnejte! 
 
A my děkujeme p. Miroslavu Sitovi za poskytnutý materiál! 
 

Text: Pavel Kopáček   Foto: Miroslav Sita 

         Plymouth Barracuda, nahoře Chevrolety Camaro a Impala                                  Lincoln Continental 

                             Chrysler New Yorker                                                       Edsel Pacer 

 



 

 

 

                          Dodge Special Four-Door Sedan                       Pontiac Bonneville 

                      Buick Roadmaster                                 Imperial LeBaron 

                                Cadillac Seville 

                                                                     Plymouth Road Runner 

 

 

 

 

 

                                                                     Chevrolet Monte Carlo 

 

 

 

 



 

 

 

                              Steyr-Puch Pinzgauer                                  DeLorean DMC-12 

                                Ford Cortina Mk.III                                                                                 Pontiac Silver Streak 

                                                                                    Chevrolet Monte Carlo 



 



 



 

 

  

 

 
                    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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 

Nezávislý časopis VETERÁN vydává Simcacentrum 
 

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

 
Simcacentrum provozuje společnost FINTALK Invest s.r.o. 

Redakce: Pavel Kopáček, Michal Primák 
 

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