
 

 

                                                Reportáže                                                                                                   

                             

                                 a další zajímavosti ze světa historických vozidel        
  



 



 

 

 

 

 
 
Milí čtenáři a čtenářky, vážení přátelé, 
 
jsme lidé omylní. Neustále sami sebe přesvědčujeme, že se nic nemůže stát, že jsme na všechny eventuality 
připraveni, že máme všechno pod kontrolou a ještě mnoho podobných „že“ … Takže já teď sedím nad 
klávesnicí a místo původně zamýšleného úvodníku vám píši tyto řádky jakési omluvy. Omluvy proto, že 
jsem si pořídil nový PC a domníval jsem se, že mám dalších deset let pokoj. O svém omylu jsem se 
přesvědčil tvrdým přistáním přímo z říše takových snů, neboť stačily dva týdny, a měl jsem nejen po ilusi, 
ale též i po PC, který se do dnešního dne nepodařilo rozchodit.  
Facitem toho všeho je skutečnost, že dostáváte na monitor Veterán sice včas, ale ochuzený o spoustu věcí, 
které jsem měl připravené, či rozpracované do základu – ať již se jedná o mou polovici zajímavostí, o 
Známé neznámé, o kapitoly z historie motorismu, či další plánované věci. Je mi to moc líto, ale budu se 
snažit „nacpat“ všechny tyto chybějící věci do listopadového čísla, které už bude – snad (!) – napsáno na PC, 
jenž svou dávku poťouchlostí vyčerpal sabotáží říjnového vydání! 
 
                          Srdečně vás zdravím        váš Pavel Kopáček 
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Nenaplněná očekávání 
 
      Dělat si očekávání není úplně dobrá věc. Uděláte si očekávání, že druhý člověk udělá to či ono a jste 
zklamaní, když to tak není. Očekáváte, že Váš partner Vás přece velmi dobře zná, a znova a znova Vás 
dokáže naštvat. Nebo očekáváte dobré známky od syna a od Vás překvapí pětkou. Ani já jsem se nevyhnul 
očekávání, když jsem se rozhodl ve slovenské metropoli navštívit Muzeum dopravy. Sídlilo v bývalých 
skladech u železničního nádraží (takže tam bude spousta mašin), je to muzeum v hlavním městě (bude tam 
spousta aut)…prostě jsem očekával něco jako Národní technické muzeum v Praze.    
   Muzeum se nachází prakticky v centru města a není problém ho najít. Hned před vstupem do muzea mne 
zarazilo několik prototypů a ojedinělých užitkových vozidel, stojících částečně pod vlnitým plechem, 
částečně na dešti. Matně vzpomínám, že když jsem zde byl kdysi dáááááávno, některé stály na stejném 
místě.  
   Hned u vchodu nás přepadla důchodkyně v pokladně, která nám razantně vysvětlila, že to dvouměsíční 
štěně, které měla má dvorní fotografka v ruce, a které mělo rozměry asi 30x20cm dovnitř nemůže, neboť by 
jistě poškodilo ty několikatunové exponáty na kolejích. No, nedalo se nic dělat, fotografka zůstala venku.  
  Muzeum se skládá ze dvou „hal“ a odstavného kolejiště. Má něco, co spousta jiných muzeí nemá. Stylové 
prostory, v expozicích nejen „z okolí sesbírané vraky“, ale i několik prototypů. Nejen sbírku vysavačů, jak je 
módou, ale i dobové příslušenství, které s vozy skutečně souvisí. Na stěnách nejsou pavučiny, ale dobové 
reklamní plakáty a fotografie.  
   Přesto jsem z muzea odcházel zklamaný. Jako by Muzeum dopravy nevyužilo naplno svůj potenciál. 
Možná není nikdo, kdo by se muzeu cíleně věnoval a vdechl krásnému prostředí život, trochu nadšení, kdo 
by upravil smysluplně expozici, aby nebyly cedulky ke skútrům před automobily a podobně. Pak by se 
bratislavské muzeum mohlo rovnat kvalitním muzejím ve střední Evropě. Fotografie si ale nenechte ujít, 
auta stojí za to.   
    
  Text a foto: Michal Primák  
 
  
 
 
 
 
 
Pohled do jedné z 
„hal“ bratislavského 
Muzea dopravy, kde 
najdete vše od 
stabilního motoru, 
přes motocykly, 
osobní i nákladní vozy 
až po parní 
lokomotivy.  Nebylo 
by lepší věnovat se 
jednomu druhu 
pořádně než tolika 
druhu po kouskách??? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 De Dion Bouton byl při mé návštěvě bezesporu nejstarší exponát              Není to škoda místa? Původně se jednalo o Fiat 530. 
                           muzea mezi automobily. 
Velmi vzácný vůz by si zasloužil důstojnější dekoraci než reklamy. 
               Méně vzácné a zajímavé vozy je měly…..  

 
                       Wanderer ve velmi pěkném stavu.                                     Mercedes-Benz 320 Roadster z roku 1937 si odpočinul v muzeu  od       
                                                                                                            náročné renovace. Věřme, že brzy si ho budeme moci prohlédnout 
                                                                                                                                   znovu, kdy bude jako ze škatulky. 

  Vlajková loď Praga Golden vypadá impozantně…..tedy, vypadala                                Zátiší slovenských Tatrovek. 
    by jistě impozantně, pokud by byla uvedena do lepšího stavu. 
  Jeden ze stočtyřiceti vyrobených Goldenů pohání šestiválcový  
               motor o objemu 3,5litru. Dochovalo se pět kusů. 
 
 



 

 

      Jeepa netřeba představovat. Zablácený vojenský vůz může               Velmi se mi líbilo zátiší Wartburgů 353, doplněné dobovým servisním  
    podtrhnout autenticitu válečného stroje. Do prachu napsané                          vybavením. Nechyběl vysvětlující popisek 
          vzkazy prstem podtrhnout tak akorát lidskou blbost.                                               k jednotlivým přístrojům.  

 Za to zde si s popiskem nikdo hlavu nelámal. Expozice se upravila,     Škoda 743 Locusta byl nástupce Škody Rapid. Poháněl ji   
                                       popisek zůstal.                                  nakonec vpředu uložený motor Fiat, pohánějící přední nápravu
 . 

         Naprosto nádherný prototyp minibusu Tatry 603MB,                         Opakovaný prototyp MNA 900 z roku 1986 mohl nahradit    
    možného „konkurenta“ Škody 1203. Prototyp poháněl motor                letitou „dvanácettrojku“. Nestalo se. 
          Tatry 603 a byl postaven na podvozku Tatry 805.  
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Bahenní koupele 

   Je pravda, že v polovin� zá�í nám léto dávalo 

najevo, že ješt� umí šlápnout na plyn, ale pod 

klamavou slupkou suché travi�ky se leckde skrývala 

ornice, prom�n�ná v bahno a slatiny nevídané kvality 

a p�ilnavosti. Nap�íklad v Chýnov�, kde se 

každoro�n� v rámci Dn� s armádou �R po�ádá 

setkání majitel� a ctitel� nov�jších i v�kovitých 

bojových stroj�. K �emu však slov, když fotky 

�eknou vše – ostatn� - slova, která použila manželka 

p�i spat�ení mých a synových bot a kalhot, jsou 

netisknutelná … �
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Text: Pavel Kopá�ek      Foto: Pavel Kopá�ek 
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Jablonecko hlásí zvýšený výskyt 
Citroënů! 
 
   A byla to pravda, milí přátelé … Jak se sami 
přesvědčíte z fotografií Simony Mojtové, ctitelky 
dvojité krokve, byla především třetí zářijová sobota 
dnem Citroënům zaslíbeným. Setkání se konalo 
v Lužanech u Jičína, součástí pobytu i vyjížďky byly i 
dešťové přeháňky, ale není vidět, že by některému 
účastníku zkazily vydařený week-end. Řeči fotek 
porozumíte, tak nechť vám dopoví to ostatní. 
 

   Text: Pavel Kopáček Foto: Simona Mojtová                      Lahvově zelený GS nahradil „stopku“ a kolona může vyjet … 

 

     Šestikolový „jezevčík“ CX Break je naprosto nepřehlédnutelný                  Citroën Ami v jemně pastelových barvách 60. let.  
                     a může sloužit třeba jako pojízdný hotel 

                            CX čekající: že by uzavírací vůz?                        A samozřejmě Kachny, Kachny, Kachny … ☺ 



 

 

 

Babí léto plné krásy 

 
   Půlka září za námi, obličeje dětí, protažené ze začátku školního roku se již narovnaly do normálního tvaru, 
a my vstáváme brzy, abychom přijeli včas na soběslavské náměstí. Loňská akce byla rušná, ale krásná, takže 
nevidíme důvod, proč by tomu letos mělo být jinak. Přijíždíme o půl osmé, dvakrát objíždíme náměstí, než 
zaparkujeme – a hele: celkem 0 aut (tedy opravdových aut, jinak motorové plívy všude kolem), ale houfy 
pořadatelských zelených vest v rychlém pohybu a všech myslitelných tanečních kreacích ☺. Ale to už 
přijíždí krásná červená Octavia a pak už se dveře (myšlené) netrhnou. Odjížděli jsme za tři hodiny, a stále 
bylo co fotit. Potěšili jsme oči krásou strojů stálých účastníků, zvědavě jsme okukovali ty, které ještě 
neznáme, a domů startovali s vědomím další vydařené akce. Soběslavští – díky vám! 
 

Text: Pavel Kopáček    Foto: Pavel Kopáček 
 

 Úplně první účastník přijel ještě za chladného rána. Ale barva jeho                               „Tak pět kroků od auta a hned! 
                    „Oktávky“ pomohla rozsvítit náměstí                   Nebo vyrostu a budu děsně zlej!!!“ 

         Noblesní „Carevna“ v dobově věrné dvoubarevné kombinaci.             Mezi vzorem a jeho licenční podobou nepanovala vůbec  
                                                                                                                                                žádná řevnivost … 
 



 

 

 T 613 stála na samém konci, ale to neznamená, že by byla poslední …             Někteří pořadatelé byli celý den na nohou, jiní na břiše –  
   jako tenhle klubový fotograf! ☺ 

                             Roadster Tatra 57 bezprostředně po příjezdu. A pak jsme si mohli prohlédnout jeho nádherný interier. 

 
                                             Útočná vozba!                                                    V Soběslavi nemohl chybět zástupce naší milé značky … 
 
 
 
 



 

 

       Austin Healey Sprite „FrogEye“: „Tak žabičko, otevři tlamičku                                      „Dreimal Benz, bitte!“ 
                                   a ukaž nám jatýrka!“ 

 

           Renault z roku 1924 byl milým a vítaným zpestřením                    Brouk a zcela jistě nejmladší účastník veteránské jízdy! 
                                     startovního pole. 

 
         Opel Kadett B, naprosto ojedinělý svou překrásnou patinou,                  Je to proti vetřelcům nebo majitele za dobré chování 
                         dokládající dlouhý a pestrý život.                                                                 na chvíli „pustili“? ☺ 



 

 

            Tenhle pozdrav André Citroëna byl fakt šperk!                               Ford Mustang convertible přiměl k ohlédnutí hlasem  
                svého V8 289 cu.i. 

                                               Do posledního šroubku renovovaný Hillman Minx a za zadním oknem povinná četba majitele! 

              Jedno z nejhezčích aut srazu: Lada 1500, která si na nic nehrála               Nezbytný sprint, zastavit řidiče, dát instrukce, 
                  a představila se nám ve stavu „podpultovky“ z Mototechny.                               a Moskvič 412 může k registraci. 



 

 

Malé, ale krásné … 

 
   Myslíme samozřejmě veteránské setkání, jak jinak 
… ☺. Už jsme se několikrát zmiňovali o kontrastu 
obřích, ale naprosto neosobních akcí, které jsou sice 
zapsány v kalendáři FIVA, a těmi, jejichž místem 
konání je louka za vesnicí, pořadatelem pár 
kamarádů, a účastníkem třeba desítka nebo dvacítka 
motocyklů, osobních a nákladních aut, traktorů, 
mezi tím nějaký ten stabiláček. Jedné takové fajn 
akce se zúčastnil i náš stálý čtenář Miroslav Sita, 
jehož foťák nám poskytl následující záběry. 
Pořadatelem přátelského srazu je VCC Kopidlno. 

                                                                                                       Všichni vedle sebe bez rozdílu velikosti, věku, účelu i barvy pleti … ☺ 

 
                                      Text: Pavel Kopáček   Foto: Miroslav Sita 

       Krásná, smetanově bílá Tatra 603 stanula na louce jako královna …                    Tatra 613 patří sice k youngtimerům,  
                                                                                                                               ale aristokracie může přijet kamkoliv! 

        Wartburg 311 v podobě, v jaké určitě donedávna běžně jezdil.               Jaký by to byl sraz bez hnědého opláštění Velorexu? 

 
 



 

 

         Válka skončila, ale Willys MB má bojovnost v genech!                                      Pontiac Firebird stále ve střehu … 
 
                  

                 Východ a Západ – dneska už bez nevraživosti.                          GAZ 69 by mohl vyprávět o armádě, cvičeních, blátě, zimě … 
 

 
            Sympatická „tisícovka“ se stopami životních peripetií ..                  Kdo měl chuť a vhodné vozidlo, mohl zabrousit i do terenu. 



 

 

Poklady na „Stříbrném jezeře“ 

   No, ono to vlastně není přímo jezero, ale Stříbrný 
rybník s perfektním koupáním a super zázemím pro 
srazy. Ty „americké“ se tam konají již od roku 1997; 
letošní akce, známá pod názvem „Hradecká V8“ pozvala 
majitele detroitské i mimodetroitské techniky již po šesté. 
A k tomu samozřejmě veškeré nezbytnosti: obŽerstvení, 
nějaké to alko či nealko, prodejní stánky s lákavým 
tovarem, spanilé slečny nahoře „s“ (ale možná i „bez“ 
☺), kvalitní muzika a nádavkem ještě to pravé počasí. 
Celá show ve stylu hvězd a pruhů se konala tři dny, ale 
pro mnohé účastníky i déle. Vy máte možnost navštívit 
akci díky fotografiím našeho čtenáře.                                              Lincoln Continental, jak má být – noblesní,  

                trochu odtažitý a lehce nad věcí … 

 
Text: Pavel Kopáček     Foto: Miroslav Sita 

 

        Ikonické pickupy z 50. let bývají hodně často předmětem    Chevy Camaro Berlinetta je modelem, který zná 
          „úprav“, ale tenhle Chevrolet září panenskou čistotou.                                                doslova celý svět! 
 

                     Cadillac Eldorado v podobě ze 70. let. 

 
                                                           Pokud se vám líbí STW, tak tenhle Chevy Nomad ´57 je na prodej! 

 
 



 

 

                      Ford T aneb pozdrav od „starého“ Henryho …   „Poslouchej, jsi si jistá, že ty žampiony rostly pod naším  
                 Cadillakem? ☺“ Vůz je ročník 1958 … 

        Ford Mustang v podobě, která se vybaví asi každému z nás.                 Německý Ford Taunus se rozhodně nemá za co stydět,  
                                                                                                                        ale návrat do původního stavu by mu jistě slušel … 

                Neznalý by ani nepoznal, že Chrysler 180 není amerika.           Oldsmobile ´59 s detaily, jaké v tomto roce nesměly chybět. 
 

 
 



 

 

           Caddy ročníku ´67 je obří i na fotu, skutečnost pak může                  Plymouth Fury Suburban ´74 prožil celý život v naší zemi. 
                                    leckomu vyrazit dech. 

            Typická americká střední třída, na níž mnozí začínali:                  Ford Torino hardtop coupé ´72 se „svalnatou“ vizáží i výkonem. 
                  Oldsmobile Cutlass přelomu 70. a 80. Let. 

              Tváří v tvář Pontiaku Firebird s přezdívkou „šilhoun“.                  Napůl ležíte v klubovkovém sedadle, dvěma prsty levé ruky  
                                                                                                                se občas dotknete volantu a posloucháte dusání V8 pod kapotou. 

               I to jsou US Cars! 
 

 
 



 

 

 

                        Buick Riviera ´69 nepotřebuje komentář.                     Ford Ranchero už dávno není farmářským pracantem. 
  Dnes je to kult! 

         Už jen hodně málo věcí by se vešlo pod kapotu Buicku 1969!               Pontiac Tempest LeMans již bezmála 30 let brázdí srazy 
    pod taktovkou stejného 
               majitele! 
 
 
 
 
  Mercury Marquis, který  
        má původní snad  
i vzduch v pneumatikách … ☺ 
 

 



 

 

 

Pod křídlem vlaštovky  
 
 

   První oficiální dodávka francouzských vozů 
Simca do tehdejšího Československa v roce 1957 
přinesla na naše cesty možnost nového moderního 
automobilu, který byl jedním z nejpopulárnějších 
nejen ve Francii. Vynesl automobilku na výsluní a 
umožnil výrazné rozšíření výrobního programu a 
modernizaci automobilky. Pro továrnu byl model 
Aronde zlomovým. 
 
  
   Po druhé světové válce nebyla v Evropě továrna, 
která by nepocítila důsledky válečného konfliktu. Celý 
průmysl a nejen automobilní tím byl poznamenán. O 
to více směřovaly veškeré naděje do obnovy a rozvoje. 
   V továrně S.I.M.C.A. nebyla situace jiná. Všem bylo 
zřejmé, že s předválečným modelem Simca 8 dlouho 
na trhu nevydrží. Na druhou stranu situace byla velkou příležitostí pro toho, kdo dodá na trh moderní a 
kvalitní automobil. Tuto šanci pařížská automobilka rozhodně neměla v úmyslu promarnit. Vývoj běžel na 
plné obrátky. V minulosti S.I.M.C.A. na svých modelech spolupracovala s Fiatem, a i tentokrát hledala 
inspiraci u italských partnerů. Konkrétně ji zaujal, v roce 1950 představený, Fiat 1400. Dlužno dodat, že se 
v případě nové Simky nejednalo o licenci (jako v případě Simky 5 a 8) ani o vlastní verzi na podvozku Fiata 
postavenou (Simca 6). Podobnost tvarů, zejména zadních partií, ale novinka nezapře.  
   18.dubna 1951 získala Simca 9 Aronde v provedení berlina homologaci od Ministerstva průmyslu. 21. 
května byly na tiskové konferenci předvedeny fotografie nové Simky a svůj oficiální debut zažila Simca 9 
Aronde 31.května 1951, to už bylo vyrobeno prvních 355 automobilů.  Číselné označení modelu logicky 
navazovalo na svého předchůdce, pojmenování Aronde znamenalo ve starofrancouzštině vlaštovku. 
Okamžitě se stala trhákem. Do konce roku bylo prodáno 23 165 Aronde! Svým majitelům nabídl nový vůz 

moderní vzhled, obrovský posun v jízdním 
komfortu a ovládání nejen proti svému 
předchůdci, ale i proti konkurenci. Nejbližšího 
konkurenta, bytelný Peugeot 203 pasovala do role 
archaického strýčka. Aronde byla zpočátku 
poháněna tříložiskovým, čtyřválcovým motorem 
o objemu 1221ccm a výkonu 45k SAE. Přes 
čtyřstupňovou převodovku, ovládanou řadící 
pákou pod volantem, byla poháněna zadní kola.  
   V květnu 1952 přišel nástupce překrásné Simky 
8 Sport Coupé, který byl spolu s cabrioletem 
karosováýu známou firmou Facel-Métallon. Nové 
coupé a cabrio  převzalo číselné označení, po 

novu tedy Simca 9 Sport nebo 9 Cabriolet. Pod líbivou karosérií se nacházel shodný motor, jako v berlině. 
Zde ale byl výkon mírně zvýšen – na 51k SAE. Ve výsledku nevýznamným se stalo uvedení chudší verze 
Quotidienne, nebyl o něj valný zájem. 
  Firma nepodcenila marketingový vstup na trh a hned zpočátku využívala své vozy k prokázání jejich kvalit. 
To byla v té době nejlepší reklama. Žádná televize a podobně. Kvalita prodávala. Jedna ze sériových Aronde 
najela v srpnu 1952 rovných padesát tisíc kilometrů za 426h 20minut a 33 sekund, čili za něco málo více než 



 

 

 

dva týdny. O pár měsíců později jiná Simca 9 Aronde najela 
100 000km průměrnou rychlostí 100km/h. Oba vozy tím 
překonaly množství rekordů.  
   Berlinu a coupé doplnily v roce 1953 užitkové verze. Praktický 
STW s názvem Commerciale a panelová dodávka Messagére. 
Jejich výkon byl mírně snížen. Na dopravu zboží stačilo 37k 
SAE. Velmi decentním „faceliftem“ prošlo i coupé, aby bylo na 
první pohled lépe rozeznatelné od řady 8 Sport. Prakticky co 
měsíc přicházela automobilka s drobnými modifikacemi interiéru, 
dodávala nové barevné kombinace a rozšiřovala doplňkovou 
výbavu způsobem, jaký si dnes těžko u veteránu představíme. Množství chromovaných doplňků karoserie 
nebralo konce, a pokud by zákazník namontoval všechny chromované ozdoby, které Simca nabízela, 
zahanbil by se svým vozem i americkou produkci padesátých let ☺.  
   Už tři roky po uvedení Aronde dochází k první větší modifikaci. Vozy dostávají především přepracovanou 
příď a několik dalších zlepšení, jako například způsob obsluhy rezervního kola v zavazadlovém prostoru. 
Simca 9Sport mění název na Coupé de Ville a výroba cabrioletu je ukončena. Nahrazuje jej ale cabriolet 
s názvem Week-end. Výkony obou se posunuly na 57k SAE. Automobilka se rovněž více zaměřila na 
užitkovost. Panelová dodávka Messagére v programu zůstává, samozřejmě ani jí se nevyhla modernizace. 
Nyní ji doplňuje Chatelaine, což bylo dřív STW Commerciale. Nově s názvem Commerciale přichází něco 
mezi Messagére a Chatelaine, čili čtyřmístné kombi se zaplechovaným zavazadlovým prostorem místo 

zadních oken. Trojici doplňuje pick-up s názvem 
Camionette.      
   Poslední karosářskou variantu přináší rok 
1955 a to sice dvoudvéřový hardtop s názvem 
Grand Large. Ten dostává shodný motor 
s berlinou.  
   Nám nejznámější je mladší provedení, v roce 
1956 představená další modernizace. Z názvu je 
vypuštěna devítka a nahrazena kódem A90. 
Známější je jako Simca Aronde 1300. Karoserie 
má protaženější zadní část a originální přední 
masku, které se říkalo „knír francouzského 
šviháka“. Interiér byl přepracován, nová je i celá 
palubní deska. Modernizace se dotkla opět i 
užitkových verzí, které ve výrobním programu 

zůstaly, stejně tak jako hardtop.  Jedno provedení hardtopů Grand Large bylo lépe, no spíš marnotratněji, 
vybaveno a nazváno Rue de la Paix. Dvoubarevné lakování 
v kombinaci dle přání zákazníka doplnily imitace drátových 
kol, hodiny ve středu volantu, simcaradio a další drobnosti. 
Sedan Berline byl nabízen ve více variantách dle stupně 
výbavy od de Luxe, přes Elysée až po Matignon.         
   Omlazení se dočkal i motor, jeho objem byl zvýšen na 
1298ccm. Výkon u běžné produkce byl 48k SAE, u Grand 
Large, Rue de la Paix se posunul na 57k SAE. Motor 
užitkových verzí, označovaný jako Flash Service měl výkon 
45k SAE.  
   Sportovní verze byly ukončené a nahrazené novinkami, 
označovanými jako Oceane, což byl cabriolet a Plein-Ciel, 
líbivé coupé. Na jejich designu se již nepodílel Facel Vega, 
ale karosovala si je sama Simca. Výkony jejich motorů 



 

 

 

zůstaly shodné s předchozími modely Coupé de Ville a Week-end.  
   Konkurence v podobě Peugeotu 403 nespala, Renault uvedl malou Dauphine, bylo třeba opět posunout 
laťku výše. A tak již na podzimním pařížském autosalonu 1958 stála odpověď. Od základu přepracovaná 
Simca Aronde s kódovým označením P60. Výrazně se zvětšilo zasklení a výhled z vozu, nová palubní deska 
dostala modernější sdružený ukazatel rychlosti a ostatních funkcí, karoserie se více zaoblila, přibylo 
chromovaných doplňků. Výrazné bylo rovněž rozšíření palety barev včetně dvoubarevného lakování a 
kombinací interiérů.  Široká nabídka karosářských variant zůstala. Jen místo Grand Large vyjížděl z bran 
továrny v Nanterre model nazvaný Monaco. Sportovní Oceane a Plein-Ciel zůstaly rovněž, jen přední partie 
se decentně změnila, aby lépe zapadla mezi sestřičky. Užitkový Chatelaine nově pojmenovaný Ranch, mohl 
mít i „drátěné“ zakrytí zavazadlového prostoru. Toto provedení dostalo opět samostatný název – Artisanale. 

   Významným pro Aronde byl rok 1961, kdy 
se dočkala nového motoru. Tříložiskový Flash 
nahradil pětiložiskový Rush. Ten byl připraven 
od objemu 1090ccm a výkonu 42k SAE pro 
nejchudší berlinu s názvem Étoile Six, která 
měla znepříjemnit život Renaultu Dauphine, 
přes ostatní berliny, které nyní  poháněl motor 
Rush o objemu 1290ccm a výkonu 52k SAE, 
až po 62koňový Rush Super pro Monaco či 
lépe vybavenou berlinu Montlhéry, resp. Rush 
Super M s výkonem 70k SAE, který poháněl 
vrchol nabídky – Monaco Special a Montlhéry 
Special. Užitkové verze dostaly nový motor 
rovněž, tři koňské síly navíc jim ale musely 
stačit. 
   To již ale prodejní čísla klesala, konkurence 

se postupně vzpamatovala a na rýsovacích prknech již byl zřetelný nástupce řady Aronde, řady, která 
posunula Simku mezi tři největší automobilky ve Francii. Nejdříve je ukončena výroba sportovních modelů, 
později užitkových a na jaře 1964 opouští továrnu poslední „vlaštovka“.  
 
  Do Československa se dostaly Aronde až v provedení A90 a později P60, samozřejmě pouze sedany. 
Jednalo se ale o dodávky několika set vozů, a tak není nemožné je spatřit na veteránských srazech i dnes. Na 
brněnském veletrhu se objevilo několik vozů Oceane, Monaco, Grand Large a Plein-Ciel. Všechny tu 
zůstaly, některé až do dnešních dnů.  
   Získat Aronde ale nebylo vůbec snadné. Byly na pořadník nebo pro toho, kdo měl valutové konto. Takže 
pokud jste byli v pořadníku, nezaručovalo to vůbec nic.  
   Pamatuji si na vyprávění jednoho staršího pána, který s vozem Chrysler-Simca180 navštívil jeden ze 
srazů. Vzpomínal, jak na přelomu padesátých a šedesátých let měl Škodu 440, známou jako Spartak. Poblíž 
jeho bydliště byla velmi špatná cesta, kde bylo třeba jet jen třicetikilometrovou rychlostí. Když si jeho 
kamarád pořídil Simku Aronde, byl samozřejmě zvědav na srovnání československého výrobku 
s kapitalistickou Simkou. Kamarád byl kamarád, tak Simku pánovi půjčil. Zářily mu oči, když vyprávěl: 
„…a tam kde jsem jezdil třicet se Spartakem, jsem tou Arondou prosvištěl sedmdesát a řekl jsem si, tohle 
auto musím mít“. Valuty neměl, tak se nechal zapsat do pořadníku a připravoval korunky. To už ale Aronde 
A90 vystřídala modernizovaná verze P60. „Tím líp“,, řekl si onen pán a nevzrušoval se tím. V pořadníku ale 
byla před ním stále dlouhá řada dalších zájemců. Kamarád svojí Simkou stále přiživoval touhu zmíněného 
pána. Když dostal dopis, že dodávka Aronde P60 byla rozebrána a jsou objednány nové vozy Simca 1300, 
neváhal ani minutu a potvrdil svůj zájem o změněný typ, jež mu byl znám pouze o přiloženého obrázku. 
Natolik byl kvalitou a jízdními vlastnostmi Simky přesvědčen. Shodou náhod zjistil, že se zná s člověkem, 
který by mu mohl s urychlením pořadníku pomoci a o pomoc ho požádal. Uplynulo pár let, ale změna žádná, 
ze Simky 1300 se po úpravách stala Simca 1301 a pomalu se uzavíralo desetiletí od chvíle, kdy jel poprvé 



 

 

 

s kamarádovou Simkou Aronde. V roce 1974 se již pořadník blížil ke konci a i modernizovaná Simca 1301, 
nyní s dovětkem Spécial byla vyprodána. A garáž stále novotou zářící Simku nepřivítala. Zato poštovní 
schránka přivítala dopis, že Simku vystřídal Chrysler 180. „Co to je?“ pomyslel si pán neznaje majetkové 
vztahy továrny a s ním spojenou změnu názvu. Když si v zaměstnání stěžoval kamarádovi, že stále nic a 
neví ani, co Chrysler 180 je, kamarád mu navrhl, ať zajde za jedním z kolegů, ten ho má. Chrysler 180 byl o 
třídu výše než Simca 1301 Spécial, což dával najevo výrazně vyšší cenou. I přesto byla opět potvrzena 
změna modelu, o který bylo zažádáno, celkem již popáté. Štěstí tomu chtělo, že znovu potkal známého, 
který mu přislíbil pomoc s pořadníkem ještě v době, kdy aktuálním modelem byla Simca 1300. A tentokrát 
svůj slib splnil. „Tak jsem se dočkal“, poklepal pán na střechu vozu, který stál vedle nás. 
   
 Pokud chcete do své sbírky přidat francouzskou klasiku, která nepřekvapí vysokou cenou, ale vysokou 
úrovní pohodlí a velmi slušným jízdním komfortem, lze Simku Aronde určitě doporučit.  
 

 
Text: Michal Primák                    Foto: Michal Primák a jeho archiv 

 
 
 

     Simca 9 Aronde s chromovanými doplňky na jihu Francie.                                  Grand Large modelového provedení 1955.  
         Podle mých informací už se na její renovaci pracuje. 

  Simca Aronde A90 z roku 1958, kterou jsem fotil někdy před                      Poslední modelové provedení – Simca Elysée P60 
                              osmi lety v Podkrkonošší.                 je v soukromé sbírce v severních Čechách. 
 



 

 

 

                  Simca 9 Aronde v provedení Chatelaine.                                 Simca Aronde A90 Messagere, kterou jsem vydražil na Ebayi a 
                                                                                                                 přivezl z francouzské riviery je nyní v renovaci. Do dnešních dnů 
                                                                                                                 se, dle mých informací, dochovalo pět kusů. Za ní Intendante. I ta  
                                                                                                                                                         je již v renovaci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ranch měl zadní sedačky samozřejmě sklápěcí, takže nákladový  
                 prostor byl neuvěřitelné tři metry krychlové. 
                       Monaco Special českého majitele po kompletní renovaci  

                    na mezinárodním srazu značky.  

  Simca Coupé de Ville je ojedinělá i na francouzských srazech.            Simca Oceane je ve třech kusech i v ČR. Jeden je čerstvě po  
                                                                                                                                      renovaci, dva to mají již za sebou. 
 



 

 

 

        Simky Aronde byly vyváženy i do USA, výjimečně na ně                        Zda-li tato Aronde P60 ještě dnes jezdí? Fotografie je   
                                   narazíte i dnes.                                                                                          brněnského veletrhu. 

         Aronde anglického presidenta Simca clubu jezdí denně.                   Málokdy se sejde několik Aronde na jednom místě. Jeden  
                                                                                                                 z posledních srazů, které jsem pořádal ještě v době, kdy jsem byl  
                                                                                                                 Simca klubu, byl konán v duchu těchto vozů. Poprvé se sešlo 9vozů  
                                                                                                                                              všech možných provedení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I takhle jsem jezdíval na srazy. Manželka s dětmi v jednom voze,         Jedna z dávných projížděk. Levá P60 je des odstavená, pravá 
     já „tahačem“, plný kufr i naložená Simca klubových suvenýrů.                                              A90 zrenovovaná. 
 
 
 



 

 

 

  Jedno z českých Monak totálně shnilé. Již je v „simčím“ nebi.  
 
                              Užitkové verze v provedení z roku 1954.  

  Severočeská Aronde A90 v krásném stavu na jednom ze srazů.               Jedno z posledních provedení Aronde P60, ročník 1963. 
 

 
                             Slet vlaštovek v Táboře.                                   Šťastnou cestu. 
 



 

 

 

                                 Dobovka                                                                    Z hluboké historie 

          Hillman Minx nebyl v našich ulicích takovou vzácností.           Sportovní Tatra 57 v decentní barvě je příjemným potěšením pro oko. 
      Potkali jsme                        Soutěž 

       
 Poznali jste  Austin 1100? ☺
         
 
 
   Tak tedy něco lehčího.. 
  
 
 
        Odpovědi pište na email:  
      michal@simcacentrum.cz 
 

        Léto s nebem nad hlavou nemusí nutně znamenat sportovní  
    kabriolet. Ve Svobodě nad Úpou jsem potkal tento UAZ 469               
                    Zatím v renovaci                        Takhle po renovaci 

            Simca 1301 Spécial je v našem servisu těsně před dokončením náročné renovace. Renovaci tohoto vozu můžete sledovat ve fotoseriálu  
                                na www.facebook.com/simcacentrum . Již velmi brzy se bude moci postavit na srazu po bok svých sestřiček.  



 

 

 

                                           Česká mrtvolka                                                 … a tak vypadala jako nová 

    Tatra 613 má sice ještě teoretickou šanci na záchranu, ale je  
                             otázkou, zda se dočká kvalitní renovace a bude zářit jako na druhém snímku. Rozhodně by si to zasloužila. 

 

                                 Zahraniční mrtvolka                                             … a tak vypadala jako nová 

      Peugeot 304 Cabrio je sympatický malý vůz. Červený vůz vlevo se objevil nedávno poblíž mé dílny, ale spíš ho čeká smutný konec,  
                                                                   než idylka jako na snímku vpravo.  
                       Předválečná mrtvolka         …a tak vypadala jako nová 

  
                          
      Škoda 995 Popular, zvaný Liduška to má již pravděpodobně dááávno za sebou. Škoda, mohl vypadat jako ten na kresbě V.Bidla.  

 



 

 

 

                         Hrálo ve filmu                                               Z archivu čtenářů 

                    Naprosto úžasná fotka malého rezavého Fiátku mezi            Martinovi Kadlecovi velmi děkujeme za vzácnou dobovku se škodovkou.          
                                  ministerskými Tatrami ☺.  

 
Z prospektů a reklam  

 

 
  Text: Michal Primák       Foto: Michal Primák a jeho archiv  



 

 

 

 
Pod pokličkou 
 
   Říkali jste si někdy při renovaci Vašeho plechového miláčka, jaké by to bylo, kdyby Váš vůz byl fungl 
nový? My Vás v tradičním fotoseriálu zavedeme do míst, kde si „můžete vybrat“. Přímo z výrobních linek 
automobilek.  
    

    Text: Michal Primák   Foto: Michal Primák a jeho archiv 

  Celkem přes osm milionů Renaultů 4 sjelo z výrobních linek v několika        Poslední předválečná generace Plymouthů. 
                                           zemích světa.   

I v karosárnách býval čilý ruch. Zagato byla jednou ze žádaných 
talských karosáren, pracující ne jen na Alfách Romeo, ale i třeba                    

          Čína a její vozy HonQi. Již jsme je v minulosti zmiňovali.                                                     na Lanciích či Lamborghini. 
 
 
 
 
 
To by byla fotečka do hádanky…☺. Takhle vypadala ve třicátých 
letech továrna DKW. Na snímku několik desítek modelů DKW P15. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

               Vše zapsat, zavřít kapotu a k natěšenému kupci. 
        I kdyby vyráběli dvakrát rychleji, na množství „čekatelů““ by  
                            to nestačilo ☺. 

  Zajímavé srovnání linky FIAT a Wartburg. Že by o německé stroje                   Montážní závod Ford ve švédském Stockholmu  
                                     byl větší zájem? ☺  

                    Takto se vyráběly Citroëny v roce 1929.                                                       Ruční práce karosárny Karmann. 
 
 



 

 

 

      Moderní výrobní linka vybavená roboty v Mladé Boleslavi ☺.                                 Renaulty Frégate připraveny na „strojení“.  

    Fordovy závody v Port Elizabeth. Na snímku Escort Tournier MkI                Výstupní kontrola se zdá být v pořádku, další do světa… 

                            Tobogán pro brouky ☺. 
 
                    Všimněte si, že se při focení práce dělníků všichni koukají do 
                                                                                                                                                         fotoaparátu ☺. 
 
 



 

 

 

       Někde doma bude mnoho radosti. Nové Volvo 164 je připraveno. 
 

       Jaguar E-type je pěkné, vzhledově mírumilovné auto.  
                        Takhle to tak nevypadá, že? ☺  

Fuji Heavy Factory. Skelet jedním směrem,  hotové Subaru 360 druhým.                     Montáž karoserie Simky Aronde.  
 
 
 
   Začátek velkého francouzského kolosu – firma Sociéte Renault Fréres.  
          Firma byla založena v roce 1899…a přežila až do dnešních dnů. 
                            Stovkám jiných se to nepodařilo… 



 

 

Když dva dělají totéž, není to totéž  
 
   Na trhu s časopisy s veteránskou tématikou nejsme jenom my ☺☺☺☺. Hlad veteránisty po informacích ze 
světa výdřevy, loukotí, Bick-Blocků či chromu může být ukojen ze stránek několika dalších periodik. 
Do odvážného počinu zhodnotit ostatní časopisy jsem se pustil bez bojácnosti. Ač těžko mohu být 
objektivní (a kdo je, že?), třeba Vás můj pohled inspiruje k zamyšlení… Časopisy jsou řazeny zcela 
náhodně – losoval jsem je ☺☺☺☺. A nejedná se vždy o nejnovější čísla, což ale nemá na hodnocení vliv.  
 
 
Motor Journal – vydání 9/2013 
   Motor Journal se dlouhodobě věnuje především těm starším veteránům, předválečným, a to nejen 
dvoustopým, ale i motocyklům. Pojďme si ho prohlédnout stránku po stránce. 
   Jisté formě „kalendária“ či vzpomínání „co bylo kdysi v podobné datum“ se patrně nevyhne většina 
periodik. Nechybí ani zde, ač mnohdy souvisí s motorismem velmi okrajově. Ve vydání 9/2013 je této 
rubrice věnováno celých jedenáct stran.  
   Rubrika čtenářů „Máte slovo“ je podle mne dobrá věc. V tomto čísle jistý čtenář pátrá po historii svého 
vzácného vozu. To je příležitost, kdy časopis může být 
zdrojem nejenom zajímavých informací, ale i opravdu velkým 
pomocníkem.    
   Seznámení s novými knihami s tématikou historických 
vozidel je příjemné, a čtenář tak má pravidelný přehled, o co 
může obohatit svoji knihovnu. Že knihu distribuuje i 
vydavatelství časopisu není důležité.  
  Vzpomínky na tři lidi z veteránské historie komentovat 
nemohu, neboť ani jednoho z nich osobně neznám. Vím jen, 
co se povídá. A moc dobrou pověst jeden z nich zrovna neměl.  
   Dva články o Bugatti byly tím důvodem, proč jsem časopis 
zakoupil. V prvním článku je reportáž spojená s rozhovorem 
s majitelem vyhlášené anglické renovační dílny, kde vozy této 
značky renovují a v druhém historie a současnost Bugatti 54 
po J.K. Lobkowitzovi.  
   Reportáže jsou kořením časopisů. Motor Journal. V tomto 
vydání jich je hned několik, nejen zahraničních, ale i českých, 
doplněné samozřejmě o zajímavé fotografie.  
   Jubileum Porsche není nic proti ničemu. Osobně Porsche 
nějak nemusím, ale 50 let výroby devětsetjedenáctky stojí za 
zmínku. 
   Představení Aera Minor II s plakátem konkrétního kusu s připomenutím jeho historie je určitě zajímavější, 
než suché představení něčeho „cizího“. 
   Přehled uskutečněných dražeb s výsledky je zajímavostí a možná inspirací k výhodným nákupům. Občas 
z něj lze vyčíst úsměvné srovnání cen v zahraničních aukcích a české inzerci. 
   Ještě před závěrečnou inzercí a přehledem veteránských akcí jsou dvě dvojstrany ze sportu.  
 
      Na tvorbě časopisu se podílí široký kolektiv autorů a dopisovatelů. Dovedu si představit, že je pak 
z čeho vybírat. Co mi hodně naštvalo, byl před pár lety článek pana Pollaka, dopisovatele Motor Journalu. 
Ač (pokud je mi známo), žije ve Švýcarsku, napsal článek o historii SPZ na našem území. Potud v pořádku. 
Ale když u článku byla přiložena fotografie mého vozu na veteránských číslech z pražské ulice 
s komentářem o „důkazu zneužívání veteránských značek“, pomyslel jsem si něco o blbcích. Ten zmíněný 
vůz byl zrovna na cestě na značkový sraz do Francie, kde získal ocenění v Soutěži elegance jako 



 

 

nejdochovanější typ vozů této značky. Ve chvíli focení měl najeto necelých třicet tisíc kilometrů a byl (a 
dodnes je) v naprosto originálním a skvělém stavu. Když jsem toto napsal redakci jako čtenář, nestál jsem za 
odpověď. Ač uplynula spousta času od této situace, negativní pocit zůstal.                
     
 Veterán.sk 8/2013 
     Ač slovenský časopis, podle mne si pozornost zaslouží. 
Věnuje se všem veteránům bez rozdílu roku výroby. Co 
najdeme v tomto vydání? 
   Opět začínáme „kalendáriem“, tentokrát stačí jedna strana 
věnovaná jedné vzpomínce a pět stran aktualit včetně reklam. 
Trochu z aktualit cítím vliv automobilky Škoda, ale to se mi 
třeba jen zdá.  
   V rubrice „Auto z titulky“ je představení vozu, který jezdí po 
slovenských cestách. Je mi vždy milejší, když čtu o konkrétním 
voze, který mohu potkat. Podobný článek je věnovaný i 
motocyklu.  
   Další Lobkowitzova Bugatti čeká ve dvou následných 
rubrikách. Co mne zaujalo nejvíce a co do takovýchto časopisů 
rozhodně patří, a je vděčným doplněním článků, jsou dobové 
fotografie. Ano, není snadné je získat a ne vždy existují, ale 
serie fotek Bugatti 35C – to je radost.  
   Galerie slávy tentokrát patří nákladnímu vozu, který si tuto 
poctu rozhodně zaslouží, ač jezdit s ním je „za trest“. Ale 
dodnes je spousta těch, kteří si život bez Pragy V3S nedovedou 
představit. A to uplynulo od jejího představení víc než 
půlstoletí! 
   V další rubrice je vzpomínka na značku, která již silnice nebrázdí, následuje článek o jednom 
z youngtimerů.  
   Vydání je ukončeno několika fotoreportážemi z veteránských akcí. Uprostřed čísla je inzerce. 
 
   Veterán.sk na mne působí profesionálně. Nepřináší nic 
mimořádného, co bych nenašel na internetu, ale způsob, 
jakým prezentuje svoji práci je nevtíravý, kvalitní a přehledný. 
 
 
Chrom&plameny 1/2011 
   Časopis věnovaný amerikám. To hovoří samo o sobě. 
Dlouhodobě vydávaný časopis má své fanoušky a žije si svým 
vlastním životem. Najdete v něm kromě veteránů i současná 
auta a tuning. Část vydání je překládána ze zahraniční verze. 
   Představení vozů se prolíná celým časopisem, není jim 
vyhrazeno jednotné místo. Najdete zde jak historické 
americké vozy, tak i novinky. Nechybí americká specialita 
„Hot-rod“ Jen je škoda, že poměr představení amerik 
zahraničních majitelů a českých vyznívá v neprospěch 
našinců. To je bohužel daň za skutečnost, že se jedná o odnož 
zahraničního periodika.     
   Krátké aktuality jsou nezbytností.  Stejně tak kalendář akcí, 
pozvánky na ně a inzerce. 
   Reportáže jsou vděčným tématem, mnoho čtenářů má 



 

 

možnost najít si na stránkách to své vozidlo a pochlubit se kamarádům ☺.  
   Představení firmy, zabývající se úpravami amerik, která sídlí v USA, našinci asi moc platná nebude. Ale 
třeba se mýlím. 
   Reportáž ze závodu dragsterů nemá s veteránstvím asi moc společného, ale s amerikami ano. 
   Setkání „Hrdinů motoristického sportu“ v muzeu je zajímavou příležitostí k neméně zajímavému článku. 
   Velmi zajímavým článkem je historie výjimečného reklamního Futurlineru s fotografiemi nálezového 
stavu i jeho renovace. 
   Vydání je zakončeno rubrikou „Vaše ameriky“ a „Listárna“, kde se redakce věnuje opět čtenářům.  
 
   Chrom & plameny má pochopitelně blíže ke klubovému časopisu než ke klasickému časopisu o 
historických vozidlech. Je podle mne velkou škodou, že v něm převládají převzaté články. Kdyby místo 
čtení o Plymouthu nějakého Ala Jensena byl článek o Plymouthu Franty Nováka, bylo by to mě osobně 
bližší. Každopádně americká auta je kapitola sama o sobě a je s podivem, že na trhu je pouze jediný titul. 
Našel by se prostor i pro další? 
 
Auto, motor a sport Classic  jaro/léto/2010 
   Další česká mutace zahraničního časopisu. Věnuje se 
převážně poválečným veteránům včetně youngtimerů. Když 
tento časopis začal vycházet, sklízel nadšení na veteránských 
forech. Pojďme se podívat, co nám přináší              
   Hned po editorialu na nás čeká několik článků 
s představením různých veteránů vyšší cenové kategorie. 
Můžete si vybrat, zda to bude Lamborghini, Ferrari či Facel-
Vega. Co na tom, že si drtivá většina čtenářů takový vůz 
nekoupí.  
   Následuje srovnání několika vozů stejné kategorie. Obě 
rubriky čerpají plně z archivů mateřské zahraniční redakce. 
Vozů českých majitelů opět minimum. 
   Totéž platí o rubrice „Jízdní dojmy“, kde nám jsou 
servírované zkušenosti německých autorů a jednoho českého 
v poměru 3:1.  
   Portrét je věnován osobnosti ze světa historických vozidel.  
   Informace o testacích a pojištění jsou vždy vítané (pokud 
jsou fundované). Na druhou stranu tabulky cen veteránů moc 
nemusím. Paušalizovat stav a zájem o konkrétní typ vozu do 
dvou tabulek mi přijde takříkajíc „mimo mísu“. (Vzpomínám, jak můj známý napsal do jedné redakce, kde 
psali, že Simca 1000 Rallye II má cenu 4000E ve špičkovém stavu, že koupí každý takový vůz, který mu 
redakce dodá. Samozřejmě nedodala nic, ani neodepsali. Bodejť by dodali, tyto vozy se prodávají nad 10tis. 
Euro ☺. ) 
   Po reklamách pokračuje představování a srovnávání veteránů a youngtimerů. Vydání je zakončeno 
srovnáním závodních vozů. 
 
   Hodně lidí postupně na toto periodikum zanevřelo. Já také. Číst o veteránech jezdících v Německu mi moc 
nezajímá. Navíc řešit, zda je lepší Countach nebo Ferrrari 512,nemusím. 
   Svého času mne oslovil šéfredaktor tohoto časopisu F.Vahala s návrhem, abych napsal nějaké články o 
Simkách. Zvažoval jsem to, nakonec jsem se rozhodl vydávat časopis vlastní. Slušně jsem nabídku odmítl. 
Jeho email, psaný jeho fotografovi a omylem doručený mě, obsahoval jednu větu. „Focení rušíme, pán je 
nějakej divnej“. No ……. ☺     
 
 



 

 

Auto Tip Klassik 3/2013 
Poslední mutace zahraničního, opět německého periodika. Sakra kam to těm Němcům pořád lezeme, copak 
neumíme sami napsat něco kvalitního?? Zaměření je opět poválečné. Vnímám jako dobré, když titul má 
nějaké zaměření a nepíše o všem. Pokud tedy nemá tak 
kvalitní znalosti a archiv, aby si to mohl dovolit. 
   Po zajímavé fotce v první rubrice je čtenáři servírované 
představení několika vozů, opět s německými fotografiemi. 
Jako by Fiat 126p nebyl u nás k vidění. Sice to takto vyjde 
levněji, ale…. 
   Několik typů na vozy, které dnes nikoho moc nezajímají a 
mohly by z nich být ceněné veterány – no to je velmi 
subjektivní věc. Z historie lze vyvodit, že např. běžné sedany 
let padesátých či šedesátých nemají u nás většinou žádnou 
zajímavou cenu dodnes. Takže kdo si koupí Ford Scorpio 
s vyhlídkou, že bude mít za dvacet let zajímavý veterán, patrně 
skončí s pláčem nad vozem, kterému veškerá elektronika řekne 
sbohem. Ale jak říkám, je to velmi subjektivní. 
   Následuje představení několika vozů našich severních 
sousedů, krátká zmínka o ženách za volantem a krátký článek 
o reklamách cs automobilek.  
   A pak opět srovnání aut, která se na našem území objevují 
velmi sporadicky a další výročí. 
   Dobový tuning mladších historických vozidel je zajímavým 
pohledem na věc, o které se u nás moc nemluví a pokud, tak 
jen s despektem.  
   Technika, pokud je dobře napsaná a informace z ní jsou snadno uchopitelné, je vděčným tématem, což se 
nedá říci o cenách, jimž jsou věnovány další stránky. V tomto čísle je techniky dost, což je světlou výjimkou 
mezi časopisy. 
   Následuje několik článků se shodným tématem, tentokrát jsou to „Automobily leteckých konstruktérů“. 
Tím je celý časopis uzavřen.  
 
Opět je velká škoda, že je jen přeloženo zahraniční vydání. Možná je to lepší než „drátem do oka“, ale 
nemohu se zbavit dojmu, o jak moc se redakce ochuzuje a jak moc jsou ochuzeni čtenáři.  
 
Automobil 1/2011   
Známý časopis Automobil (nebo Automobil revue?) není časopisem o 
veteránech. Přesto je zde právem. Důvodem je mimo jiné skutečnost, že zde lze 
najít velmi kvalitní články např. pana Tučka, ale i dalších autorů, o 
československých vozidlech. V tomto vydání je mimo jiné reportáž z veteránské 
akce i muzea. Nechybí ani krátké představení vozu či zapomenuté značky.    
 
   Na závěr se vrátím k jedné rubrice a k jednomu konkrétnímu článku. Nemám 
potřebu napravovat svět, každý by podle mé filozofie měl začít u sebe, ale 
faktem je, že veřejné periodikum by mělo ctít nějakou etiku, či chcete-li kulturu 
psaní, vycházet z relevantních informací a přinášet nějakou přidanou hodnotu, 
ne jen přepisovat již napsané. 
 
Chci se zmínit o věci, která se objevuje v některých časopisech. 
   Vzpomínky na osobnosti ze světa veteránství jsou dobré, prokazuje se tak úcta lidem, kteří se o něco 
dobrého zasloužili a je čest vzdát jim hold. Na druhou stranu mi ale silně, no řekněme vadí, ať nejsem 



 

 

sprostý, je velebení až někdy zbožňování lidí z veteránského prostředí, kteří si takové pocty vůbec 
nezaslouží. Možná není třeba otvírat staré rány a křivdy, které zavál čas….a na každém přece bylo něco 
dobrého. Na druhou stranu nabídnu jiný pohled…. Prvním impulsem zajímat se o historická vozidla byla 
v mém dětství kniha „A přece se točí“ od pana Jana Králíka. Přečetl jsem ji milionkrát, vždy a vždy jsem byl 
ve svých dětských snech s těmi, o kterých jsem četl. Pomáhal jsem jim ve svých představách získat 
vytoužený kus, držel jsem jim palce při renovaci a radoval se s nimi, když se jim renovace podařila. Později, 
když jsem měl v garáži svého prvního veterána, jsem se seznamoval na veteránských akcích s lidmi z tohoto 
odvětví lidské činnosti, které jsem obdivoval.   
   Jak šel čas, poznával jsem, že nic není černobílé. Znovu a znovu pro mne bylo, a je dosud, obrovské 
zklamání, že někteří z těch, o kterých jsem četl v knihách, které jsem potkával na srazech či veteránských 
schůzích, nejsou veteránisté jako já nebo většina z vás.  Že jsou mezi nimi v hojné míře zastoupeni zloději, 
kšeftaři, vývozci vzácných aut naší historie, podvodníci. Že někteří z nich raději udělají z pohřebáku či 
jedinečného hasičského vozu kabriolet, aby mohli na výstavě povzbudit svá ega. Získali za pár drobných 
vzácný vůz od dědy z vesnice a obratem ho prodali do zahraničí za tučné peníze, nebo za ojetého Fiata. Víte 
například, že Československo bylo zemí, kam bylo prodáno oficiálně 99 vozů Bugatti? Kolik jich zůstalo na 
našem území? Deset. Zbytek vývoz, v menším případě šrot. Hodně z těch, kteří vládli či vládnou českému 
veteránství razí stupidní názor, že veteránem je to, co uznávají oni, takže v drtivé míře vyrobeno před 
válkou. A tací lidé si žádnou úctu nezaslouží! A ti, kdo nyní začínají koníčkem zvaným veteránství by toto 
měli vědět, a ne být na stránkách veteránských periodik klamáni oslavou lumpů.                      
  
   V hodnoceném Auto Tip Klassik se objevil článek, na který mne upozornil známý.  
   Udělat článek o 100nejhorších vozech historie… Zde bych se chvilku zastavil, ač nejde o klasickou 
rubriku, ale o „ojedinělý“ (myslím tak, že se nejedná o seriál či rubriku) článek. Chápu, co autora vedlo 
k jeho napsání. Na druhou stranu přemýšlím nad tím, zda je vhodné, aby redakce psala takové články, 
kterými vesměs ovlivňují názory lidí. S každou kategorií bych mohl polemizovat. Nejen o vybraných 
autech, subjektivitu beru, ale i o jejím smyslu. Hned první kategorie aut, která nejvíce rezivěla. Všechny 
vozy jsou prakticky ze sedmdesátých let. Karoserie se již nevyráběly z plechu o tloušťce 1mm jako 
v předchozím desetiletí, ale 0,8 nebo 0,6mm. V druhém případě se jedná skoro o polovinu tloušťky! 
Automobilky rovněž hledaly nová řešení, ne vždy se setkalo s úspěchem. Hodnotit pohledem o čtyři 
desetiletí mladším? Design je věc nejsubjektivnější, to bych vynechal. Jen podotknu, že i design je třeba 
hodnotit pohledem let, ve kterém vznikl. Např. Matra 530 byla navržena a vyrobena v době, kdy kosmický 
program byl jedním z hlavních témat denních zpráv. Matra byla velmi činná v kosmickém programu. Divíte 
se tedy designu kosmické rakety? Stejně tak dnes, v roce 2013 nemůžeme řešit smysluplnost vozu, 
vyrobeného v roce 1975. My jsme v té době byli zcela někde jinde. Stejně pochybné je zatracování aut kvůli 
spotřebě. Aut, která byla určena pro ty, co spotřebu neřeší? Proč by měl být zábavný vůz, určený k přepravě 
z bodu A do bodu B? To nemá přece logiku. Nebo to je opět srovnáváno s dnešními vozy? Auta nejsou 
problémové děti, jak je psáno v další části. S dětmi mají víc společného řidiči. A sice skutečnost, že neumí 
řídit. Jinak by neměli problém s vozy s motorem vzadu. A že některá auta se vyráběla déle? No a co. Když 
je lidé kupovali. Nebylo to nakonec smysluplnější než každý rok nový model, jak je pochybným standardem 
dnešních dnů? Že se některé kombinace autorovi zdají zvláštní? Tak ať. Například Matra-Simca Rancho. 
Psát pohrdavě, že by se utopil v Berounce. Jen blbec by tam s ním jel. Předchůdce aut pro volný čas měl sice 
vizáž terénního vozu, ale nebyl terénním vozem, neměl být terénním vozem a nebyl prodáván jako terénní 
vůz. Zase jeden příklad nepochopení nebo lenosti vyhledat si o daném voze něco víc. Kolik vozů ze zmíněné 
stovky autor řídil, aby mohl psát o nespolehlivosti vybraných aut?                      
   
   Možná mne teď někteří z dotčených budou kamenovat, možná si zmíněné redakce vezmou některé 
postřehy k srdci. Ať už je to tak chce, oceňme práci a úspěch těch, kteří si to zaslouží, a neoslavujme ty, 
kteří si to nezaslouží. Bůh ať nám dá moudrost, abychom to od sebe rozeznali. 
 
Text: Michal Primák 



 

 

 

Pod mostem   
 

    Pražský Karlín procházel ve své historii spoustou proměn. 
Dnes luxusní čtvr ť centra Prahy, kde se developeři perou o 
každý metr čtvereční, nedávno zaplavené území při 
pětisetleté vodě, předtím cikánské ghetto a ještě dříve 
předměstí staré Prahy. Na začátku století, přesněji v roce 
1906 se v Karlíně, přesněji pod oblouky slavného Negrelliho 
viaduktu zrodila automobilka, přesněji malá firma s hrdým 
názvem „Pražská továrna automobilů Velox“.   

 

   Firma Velox vtrhla na automobilový trh velmi razantně, a pranic ji nevadilo, že Praha má již automobilky 
Walter a Praga. Přinášela nejen nový automobil, ale vynikala komplexním programem péče o motoristy. 
V jejích prostorech pod viaduktem našly místo rozměrné garáže a k dispozici byl i vlastní servis. Zároveň 
firma garantovala dodávky potřebných náhradních dílů, což v té době nebylo zcela standardem.  
   O technice a množství vyrobených vozů není mnoho známo. Naštěstí se ale jeden kus dochoval a lze jej 
spatřit ve sbírkách Národního technického muzea v Praze. Jedná se o provedení „autodrožky“, tedy taxíku. 
Drožky začal vyrábět Velox pouhý rok od založení firmy. V ulicích Prahy se pohybovalo prý pět těchto 
vozů, které konkurovaly mladoboleslavským vozům Laurin&Klement. Veloxy byly mezi cestujícími 
oblíbené pro svoje pohodlí. Ale nepředstavujte si, že drožky byly pro čerstvou firmu nějak zisková 
záležitost. Po celé Praze se údajně pohybovalo 15 drožek, z toho 5 Veloxů a 10 Laurinek. Zajímavé je, že 
existovala dvě provedení: menší 12koňové dvouválce a silnější třicetikoňové čtyřválce. Mladoboleslavská 
konkurence byla velmi silná, prodeje slabší, bylo třeba něco podniknout. A představitelé Veloxu podnikli. 
Vydali se s autodrožkou do Vídně, tehdejšího centra monarchie, aby tam předvedli výhody tohoto druhu 
dopravy. O úspěchu či neúspěchu této akce bohužel není nic známo. Každopádně provoz drožek v Praze 
nebyl tím, co by mladé firmě zaručovalo obchodní úspěch. Kapitálu bylo čím dál tím méně. Projevovalo se 
rovněž negativně širší zaměření firmy.  
   Jednu chvíli se zdálo, že by firmu mohla zachránit objednávka drožek pro carský Petrohrad, ale bylo již 
pozdě, potíže Veloxu byly již příliš velké. Ani velký stánek na Pražském autosalonu v roce 1909 nepomohl 
a Velox zmizel v propadlišti dějin.                  
    
   Dochovaný Velox 10HP (na obrázku) 
ve sbírkách NTM je právě typ, 
připravený pro Petrohrad. Poháněn je 
jednoválcovým, vodou chlazeným 
motorem o výkonu 10HP. Proč nebyl do 
Ruska dodán a zůstal na našem území, 
není známo. 
 
Text: Michal Primák 
Foto: Michal Primák a Archiv autora  
 



 

 

 

Oslavujeme nebo vzpomínáme 
 
6. října 1926 se legendární americká 
automobilová manufaktura Duesenberg 
připojila ke dvojici firem Auburn a Cord. Vznikl 
tak triumvirát skutečně královských značek, 
které sázely na tu nejbohatší klientelu nejen ve 
Státech, ale po celém světě. Zanedlouho se ale 
svět ocitl v následcích hospodářské deprese, 
která se stala osudnou desítkám slavných firem. 
Tato trojice luxusních manufaktur za sebou 
neměla potřebné množství kapitálu k přežití a 
fungování, takže již v druhé polovině 30. let 
nenajdeme v obchodním rejstříku ani jedno 
jméno. Legenda ovšem zůstává legendou a 
Duesy, třebaže se jej v 60. letech nepodařilo 
oživit ani samotnému Virgilu Exnerovi, dodnes 
patří k drahokamům světové automobilové pokladnice. 
 
7. října 1913 je datum průlomového okamžiku v dějinách automobilové výroby. Toho dne  spustil Henry 
Ford ve svém dearbornském závodu Highland 
Park první pásovou montážní linku na světě. 
Vyráběly se na ní světově proslulé Fordy T, 
jejichž cena od tohoto data letěla dolů rychleji 
než cena jakékoli jiné komodity. Celá kompletace 
byla rozdělena na 29 úkonů, které vykonával 
stejný počet dělníků podél pásu. Jinak řečeno – 
automobily jezdily k pracovníkům, zatímco 
všude jinde tomu bylo dosud naopak. Namáhavá, 
zdlouhavá a velmi drahá ruční práce zmizela a 
oddělení norem zaznamenalo již po několika 
dnech pokles montážní doby jednoho vozu 
z necelých 13 na pouhých šest hodin, ale během 
roku 1914 se tento čas snížil na nevídaných 93 
minut. To znamenalo každých 24 vteřin jedna hotová Fordka! Před sto roky!! Inspirovat se nechalo mnoho 
slavných jmen, např. Citroën nebo Baťa. 
 
14. října 1909 se v saském Lingenu narodil legendární předválečný německý závodník a rekordman Bernd 
Rosemeyer. Jeho jméno je spojené především se značkou Auto-Union, s jejímiž „Stříbrnými šípy“ nejen 
závodil, ale pouštěl se i do zdolání rekordů na nově dostavěných úsecích německých dálnic. To se mu stalo i 
osudným, když se 28. ledna pokoušel o překonání 
nejlepšího času na uzavřeném dálničním pruhu 
mezi Frankfurtem a Darmstadtem. Při rychlosti 
nad 300 km/h náhlý poryv větru vychýlil 
aerodynamický vůz ze směru, ten se stal 
neovladatelným a narazil do betonového pilíře. 
Bernd Rosemeyer našel v troskách okamžitou 
smrt. Bylo mu pouhých 28 let. Na obrázku je 
vedle svého soukromého Horchu. 



 

 

 

 
17. října 1902 byl zkompletován první vůz 
značky Cadillac, pojmenované po zakladateli 
města Detroitu. První Caddy samozřejmě vznikal 
v naprosto skromných podmínkách, ničím 
nepřipomínající pozdější vlajkovou loď koncernu 
General Motors. Pod jeho konstrukci se podepsal 
především Henry Martin Leland, pozdější šéf GM 
a Alanson Brush, jenž se po krátkém čase 
osamostatnil a začal vyrábět dnes již málo známé 
čtyřválce Brush. V některých pramenech se 
můžeme dočíst, že faktický začátek seriové 
výroby Cadillaku byl až v roce 1903 – záleží 
samozřejmě na výkladu historických faktů. Na 
snímku dobře prodejný model ročníku 1904. 
 
20. října 1965 sjelo z pásu poslední kulaté Volvo 
PV 544, sympatický Švéd, který dobyl nejen trhy 
celého světa, ale i spoustu vavřínů 
z nejnáročnějších soutěží včetně Rallye Monte 
Carlo a African Rally. Za osm let výroby opustilo 
montovnu v Lundy 441 000 vozů, z nichž více 
než polovina šla na export. Model debutoval 
v roce 1958, kdy vystřídal neméně populární 
Volvo PV 444. Zajímavostí 544 je rozhodně první 
seriová montáž bezpečnostních pásů, ale i výkon 
až 95 koní, což na počátku 60. let zdaleka nebyla 
v této třídě samozřejmost. PV 544 se stalo stejnou 
legendou jako jeho současník 121 (Amazon) a 
dodnes po celém světě najdeme tisíce pečlivě 
udržovaných exemplářů. 
 
24. října 1944 umírá francouzský automobilový průkopník 
Louis Renault. Spolu se svými bratry zakládá na přelomu 
století společnost Société Renault Fréres a jeden z jejich 
prvních modelů vyhrává první cenu v dálkovém závodu 
Paříž – Vídeň. Po smrti jeho bratra Marcela začíná Louis 
stavět rodinné modely a jeho kariera stoupá vzhůru poté, co 
poskytl francouzské armádě k přepravě vojsk na bojiště u 
řeky Marny taxíky Renault, od té doby zvané „Taxi de la 
Marne.“ V meziválečném období staví celou řadu úspěšných 
typů, proslulých solidností a robustností. Krátce po okupaci 
Francie nabídl z dodnes rozporuplných příčin své zbrojovky 
i své zkušenosti Třetí říši. Ihned po osvobození Francie 
v roce 1944 byl zatčen, obžalován z velezrady a kolaborace 
s nepřítelem a uvězněn. Jeho továrny byly zestátněny a 
Renault přišel prakticky o veškerý majetek. Krátce nato 
umírá ve věku 67 let. Snímek Louise Renaulta vznikl ve 
Washingtonu na jaře 1940 při jednání LR s americkou 
vládou o evtl. dodávkách zbraní Francii. 



 

 

 

26. října 1954 představila konečně i nejlevnější značka koncernu GM první osmiválec značky Chevrolet. 
Zbývající čtveřice již osmiválce vyráběla před 
válkou. Třebaže Chevy experimentoval 
s víceválci již koncem 30. let, jejich seriovou 
produkci si údajně nepřálo samo koncernové 
vedení, aby udrželo Chevrolet v posici lidovky. 
Traduje se historka, že jakýsi zkušební jezdec 
zastavil poč. 50. let natankovat svůj „naprosto 
běžný“ model 1951, a když mu ochotný čerpadlář 
otevřel kapotu, aby zkontroloval olej a vodu, 
oněměl úžasem nad rozměrnou „Vé osmičkou“ 
bez jakéhokoliv označení … ☺. Faktem je, že 
debut proslulého Small Blocku urychlila i 
presentace Corvetty, jenž se šestiválcem 
postrádala jakékoli sportovní ambice. Od 
modelového roku ´55 se tak V8 stal vyhledávaným agregátem a původní řadový šestiválec musel ustoupit 
daleko do pozadí. 
 
30. října 1963 debutuje na turínském autosalonu první supersport Lamborghini 350 GTV, zkonstruovaný 
stejnojmenným výrobcem zemědělských traktorů, kterým v roce 1948 uvolnily místo v jeho továrnách 
strojní součásti pro italskou armádu. Ferruccio Lamborghini si v roce 1961 „udělal radost“ a pořídil si 
Ferrari 250 GT. Rudé GT přineslo ale víc problemů než potěšení, a když se údajně hluk převodovky stal pro 
Lamborghiniho nesnesitelným, odvezl jej Enzovi přímo do továrny s tím, že mu ukáže, jak se staví sportovní 
auto. Ve zlém se rozešli, ale nadaný technik nelenil, a dokázal, že není tlučhuba, ale pravý muž činu. 
Následující rok nechal poněkud zjemnit karoserii a vzápětí prodal rovnou stovku těchto klasiků. Tak se 
původní stará traktorka, stojící jen několik kilometrů od Ferrariho království, stala nositelem ušlechtilých 
tradic: Miura, Espada, Islero, Jarama … 
 
 
Text:  
Pavel Kopáček 
 
Foto: 
Archiv Pavla Kopáčka 
 
 

  
 
 
 



 

  

 

Talbot Samba Cabrio                                                           
Cena: 25 000,- Kč 
 
Manželka se rozhodla prodat svůj Talbot 
Samba Cabrio. Auto máme od roku 2000. 
Průběžně dostalo nový lak a komplet 
novou střechu (inv.50tis). Karoserie je ve 
velmi dobrém stavu, motor je dobrý, 
převodovka hlučná (příp. mám tři jiné). 
Drobné nedodělky (kovářova 
kobyla...znáte to :-) ) Auto je provozováno 
jednou za rok na sraz. Nová TK. 
Samozřejmě pravidelný servis a garáž.  
 
 
 

Ferrari 400i 
Cena: 525 000,-Kč 
 
Nádherné dvanáctiválcové Ferrari ve 
výjimečném stavu a malým proběhem 
kilometrů. Jedno z nejvíce perspektivních 
aut pro investici s garancí skvělého 
svezení. Přímý potomek legendárního 
Ferrari 365. Veteránské doklady. Velmi 
stylový vůz. Důvod prodej koupě jiného 
vozu stejné značky. Výjimečný vůz za 
výjimečnou cenu. 
 

 
 
Talbot Tagora 2,2 GLS   
Cena: 80 000,-Kč 
 
Nádherný Talbot z roku 1981. Kompletně 
doložená historie, veškeré servisní zásahy. 
Najeto celkem 72 000km. Posledních 
50tis.km pouze po srazech a dlouhých 
cestách. Odborný servis. Verze 
s automatem, tempomatem, klimatizací!, 
servem, centrálním zamykáním a další 
výbavou. Vše originál. Důvodem prodeje 
je renovace jiných dvou vozů této značky 



 

 

  

 

 
                    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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