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a další zajímavosti ze světa historických vozidel 

 

      
  



 



 

 

 

 

 
   Vážené čtenářky a čtenáři, milí přátelé, 
 
kalendář sice ukazuje teprve začátek poslední listopadové dekády, ale každá tiskovina – virtuální nevyjímaje 
– se musí dělat s předstihem, takže vám těmito řádky posílám obláček nadýchané vánoční nálady, třpyt 
krásna, a hody ducha i těla. 
   V minulém čísle na tomto místě Michal zhodnotil to, co se nám zdařilo; já se pokusím o všeobecnější 
pohled. Tak jaký tedy byl rok 2013 prismatem veteranisty? Vyšlo několik pozoruhodně dobrých publikací z 
oboru, ale sem tam i nějaký ten brak pod pláštíkem encyklopedie. Rozrostly se řady tištěných periodik s 
thematem motoristické historie a vypadá to, že české redakce a filiálky zahraničních nakladatelství si 
pospíšily, aby obohatily trh i svým počinem. Kvalita bývá různá, rozhodnou čtenáři a nepodplatitelný soudce 
Čas. Probíhá či již letos skončila renovace zajímavých vozidel všech historických i cenových tříd. S určitostí 
se zrodil nějaký nový nadšenec a nositel veteranských tradic, zároveň se – bohužel – zavřela kniha života 
několika nenahraditelných lidí. Úspěšně se množí setkání, srazy, jízdy a rallye automobilových antikvit – 
velmi kladně hodnotím malé srazy nových klubů, neboť tam je rodiště nových přátelství a získávání 
zkušeností. Veteranské bursy většinou přinesly jen potvrzení poznatku, že na západ od našich hranic je 
ledasco levnější a k mání výhodnější – to je pohříchu důsledek českého hamounství „Za kilo železa kilo 
zlata“. 
   Takže – s posledním měsícem roku 2013 dostáváte do rukou Veterán v poněkud upravené formě, zimní 
náladou, špetkou zábavy a spoustou pozdravení a úcty k vám, čtenářům, v každém napsaném řádku. Nechť 
vám tlumočí přání zdraví, štěstí, elánu a pohody v novém roce, nechť v nich zazní cinknutí půlnočního 
přípitku i vašim strojům, aby vás chránily, rozuměly vám a ve zdraví se i s vámi vrátily domů. 
 
   Buďte zdrávi a hodně štěstí, přátelé! 
 
       Pavel Kopáček 

Představení vozu: Hrajte ALLEGRO, prosím 
Dvojité Zajímavosti 
Známé neznámé: Máte doma Monzu? Nebo snad LeMans? 
Známé neznámé: „Dobrý den pane, budete si přát nový vůz?“ 
Známé neznámé: Vánoční hádanky 
Známé neznámé: Co divák neviděl… 
Vyrobeno v ČSR: Nejen oblaka naftového dýmu… 
Recenze: A přece se točí; Tatra 
Simca a my: Simčí geny minulých generací  
Výročí: Oslavujeme nebo vzpomínáme 
Zimní přídavek: Pro kluky (ale i jejich hravé tatínky) 
Zimní přídavek: Jak nás zdobí paní Zima 
Zimní přídavek: Pro zasmání a dobrou náladu, i když silničáři  
                        zlobí a grog stačil vychladnout … 
Zimní přídavek: Z deníčku „Blábolníčku“ 
Inzerce 
Reklamní plakát                                                                                              



 

 



 

 

Hrajte  ALLEGRO, prosím … 
 
   Nebylo a není na našich silnicích mnoho 

zástupců britské techniky 70. let. Odhlédneme-li 
od Cortin Mk.III a individuálně dovezených či z 

diplomatických služeb odkoupených vozů, 

zjistíme, že jediným „ostrovním“ modelem byla v 

té době maloseriově prodávaná anglická lidovka 

Austin Allegro, který ovšem u nás hrál roli 

luxusního automobilu. 
 
   Přesně si vzpomínám, jak to všechno začalo. Ve 

Světě motorů proběhl test Austinu Allegro a s ním 

se na veřejnost dostala informace, že se na náš 

chudičký trh dostane jeho jednorázová serie. Zdaleka to ovšem nebyl první pokus „dostat“ do ČSSR tuhle 
tradiční anglickou značku. Před válkou zde měla své obchodní zástupce a nabízela nejen proslulý malý 
Austin Seven, ale i větší šestiválce. S koncem války a krátce po ní k nám přibyly moderně řešené užitkové 
modely, ale tím to také na dlouho skončilo. V druhé polovině projevilo Československo zájem o 
konservativní, ale robustní a spolehlivé Austiny A 30, dva exempláře se dovezly ke zkouškám, ale nakonec 
se obchod neuskutečnil. Namísto bambulatých A 30 přišly dvojkové „spodové“ Anglie 100E. Ohromný 
celosvětový úspěch Austinu Mini vyvolal vlnu zájmu i u našich motoristů. Rozběhlo se další jednání s 
obchodním oddělením britského koncernu, ovšem horká novinka měla svou cenu, a ta po přepočtu na naši 
tehdejší rozměklou měnu vylezla vysoko nad uvažované cenové rozpětí nové škodovky 1000 MB. Podobně 
dopadlo i jednání o dovozu Anglie 105E, takže se zde z anglického zboží objevily Hillmany, pak dlouho nic, 
a až potom import všech čtyř generací Fordů … 
   A jakže to tedy bylo? No, táta měl kamaráda, který si každý rok (někdy i častěji) pořizoval nové a 
zajímavé auto. Nebyl to žádný kšefťák, osobně si myslím, že se ani nechtěl předvádět, ale po Fordech, 

Opelech a Fiatech jeho automobilová duše stále ještě 
nedošla uspokojení. A tenhle pán jednou takhle zavolal, že 
má nové auto, ať se přijedeme podívat. A ještě dodal, že je 
to „ten novej Austin“. Myslím, že to bylo někdy na podzim 
1977 a kulaté Allegro mělo v prodejnách Mototechny 
cenovku kolem 110.000,- Kčs; pro srovnání cena škodovky 
a Trabantu dohromady. Svět motorů jsme tehdy odebírali, 
ale už na jeho stránkách mne tohle kulaté skoro nic vůbec 
nezaujalo. Vycházelo ze světově proslulého Austinu 1100, 
který se vyráběl víc než deset let po celém světě, a byl 
sympaticky britský, zapadal do koloritu tehdejších karoserií 
– prostě měl něco do sebe. A právě tahle osobitost mi u fotek 
Allegra chyběla. No ale vypravili jsme se k pánovi, při 
příjezdu už stál zelený Austin před domem. Po spatření mne 
přepadla nechuť ke všemu … TOHLE že má být Angličan? 
Kulaté, bábovkovité NIC s úzkými sedadly, lehce 
čtvercovitým volantem a krabicovitým přístrojovým štítem, 
vyčnívajícím z rovného povrchu palubní desky a osazeným 
dvěma kulatými „budíky“ … To víte, byl jsem puberťák, 
rozmlsaný z naší Cortiny „labutě“, líbily se mi předchozí 
jedenáctistovky a tak mne Allegro moc a moc zklamalo. 
Dlouho jsem k němu hledal cestu … (Ovšem tak úplně jsem 



 

 

ji nenašel dodnes … ☺). Ani na projížďku jsem tenkrát nejel, i když táta pak říkal, že tam je patnáctistovka 
a jede to prý lehce a svižně. Nojono … Uplynul asi rok, a majitel Austinu přijel na návštěvu, ovšem Fiatem 
127. Povykládal nám: po prvotním nadšení zjistil, že Allegro je hodně choulostivé auto, a když se dověděl, 
jaké jsou a mohou být problemy s doplňováním kapaliny do odpružení Hydragas (vyvinutým z předchozího 
systemu Hydrolastic), dal od Austinu ruce pryč. Sem tam bylo nějaké Allegro vidět, v 80. letech už vypadaly 
hodně sešle, mnohdy stály v „podřepu“ u chodníku, a v 90. letech prakticky zmizely ze sceny. Takhle to tedy 
bylo … 
   Podívejme se trochu do historie tohoto nevelkého Brita s rozporuplnou pověstí: 

   koncem 60. let se začala projevovat zejména 
morální zastaralost předchozího Austinu 1100, 
1300 a jeho derivátů. V roce 1968 se objevily 
designové návrhy ve stadiu rozkresů a později i 
hliněných modelů. Oproti původnímu záměru 
dodat nováčkovi trochu tvrdší výraz pomocí 
hranatější vizáže přídě a hranatých světlometů, 
se nakonec ředitelství postavilo proti. Vývoj totiž 
dost spěchal, a pokud Austinu – zejména na 
domácím poli – neměl ujet vlak, tak si museli 
vývojáři pospíšit. Konkurence také nespala, u 
Fiatů tvořili ze všech sil, Renault, Peugeot a 
Simca řinčely zbraněmi, Ford se usmíval pod 
vousy, neboť chystal Fiestu a v Německu? Tam 
už probíhaly testy hranaté předokolky, později 
světově proslulé pod názvem Golf. A to jsme 

ještě nezmínili domácí protihráče, např. Vauxhall … 
Nový model se tedy narodil s kulatou vizáží, v níž můžeme rozpoznat některé rysy většího Austinu Maxi. 
Zprvu měly opouštět montážní linky dvou- a čtyřdveřové modely, později STW, a občas se objevil návrh 
cabrioletu, který - vyšedší z dvoudveřového provedení - vůbec nevypadal špatně. K výrobě u Austinů 
nakonec nedošlo, kusové serie konversí probíhaly u samostatných karosáren. Allegro byl první Austin, 
pokřtěný „hudebním“ jménem. Na něj pak navázal nástupnický Maestro. 
   Motorisace důsledně sledovala začlenění vozu do nižší střední třídy. Koncern si nechtěl komplikovat život 
bratrovražedným bojem ve vlastních řadách, tak se Allegro muselo dostat pod koncernový Morris Marina. 
Značky Riley či Wolseley se postupně odebíraly na věčnost, Morris měl Marinu a také dost problemů, takže 
Allegro se podle původních předpokladů mělo stát výlučným produktem divise Austin. 
   Nejmenší pohonnou jednotku představoval litrový čtyřválec, jenž přišel až ke konci výroby a poté se 
objevil v malém Austinu Metro. Celou motorovou paletu tedy vlastně tvořila čtveřice velmi podobných 
agregátů o objemech 1100, 1300, 1500 a 1750 ccm. Mechanicky Allegro sledovalo kocepci předchozího 
Austinu 1100, tedy „vše vpředu“ a samozřejmě již zmíněné kapalinové odpružení Hydragas, v určitém 
smyslu podobné známým „koulím“ Citroënu. V roce 1973 debutuje v Londýně první Allegro, které si kvůli 
svým tvarům vysloužilo nejen nesváry ve vedení koncernu, ale i přezdívku „Létající prase“. Tvary karoserie 
jsou dostatečně ilustrativní z přiložených továrních materiálů. Domácí zákazníci – třebaže kupovali spíše 
čtyřdveřové modely – hodnotili jako esteticky zdařilejší dvoudvéřový model, měl trochu větší „šmrnc“ a z 
bočního pohledu působil opticky lépe. Cena základního modelu činila 1160 liber, ale se silnějším motorem, 
automatikou a několika 
příplatkovými prvky se lehce 
dostala nad 1500 Lstg. Rok po 
debutu Allegra se vedení přece 
jen rozhoupalo a nabídlo 
luxusní versi pod noblesní 
značkou Vanden Plas. Allegro, 



 

 

označené jako Vanden Plas 1500, dostalo luxusní čalounění, koberce, dřevěné obklady v interieru a další 
vylepšení, především ale rozměrnou přední masku v tradičním britském tvaru, která ale na drobném Austinu 
působila poměrně násilně. Motoristický svět se okamžitě rozdělil na dva nesmiřitelné tábory – nadšené 
obdivovatele (těch ale bylo pohříchu dost málo) a zavilé odpůrce (všichni ostatní). Tento trend přetrvává 
ostatně dodnes, kdy už se nebohý Vanden Plas dostal do kategorie historických vozidel – je jmenován a 
vystaven na pranýř v každé slátanině, nazvané „Nejhorší automobily světa“. Ale za to nemůže auto, nýbrž 
ten, kdo špatně odhadl trh a vkus zákazníků. Cena – bezmála 2000 liber – byla ovšem hodně vysoká, za 
takový obnos jste měli už některé vozy vyšší kategorie, byť bez speciální potahoviny a dřevem obloženého 
přístrojového štítu. Nicméně – Vanden Plas tu byl a prodával se. Další novinku výrobního programu 
představoval STW. Další překvapení bylo na světě! Kdo by to od tradičně chladných a konservativních Britů 
čekal? Přední část až po B sloupky byla stejná, ale ke konci karoserie se boční linka zvedala a přecházela v 
masívní poslední sloupek! Všechny konvence tytam … Opět se rozhořely vášnivé diskuse, které vyvrcholily 
dokonce karikaturami netradičního kombíku v některých dobových časopisech. 

   Mimo domácí produkci se rozběhly montovny i v Belgii, na vzdáleném Novém Zélandu, ale v rámci 
dřívějších smluv také v Itálii, kde se Allegro s několika odlišnostmi prodávalo pod názvem Innocenti 
Regent. 
   Na podzimním londýnském Motor Show v roce 1975 se objevil facelift, který Austin nazýval novou 
generací. Nevelké změny na masce chladiče, drobnosti v interieru, a úpravy brzd a řazení – toť vše nové. 
Hlavní těžiště výroby pro evropské zákazníky spočívalo na belgické výrobně v Seneffe, a tam se 
kompletovala i Allegra podle specifik severoamerického trhu – tedy s mohutnými a nevzhlednými 
nárazníky, bočními posičkami a jinými doplňky. Dlužno ovšem dodat, že Austin s tímto modelem rozhodně 
nezpůsobil zemětřesení na americkém trhu – v té době tamní prodej nižší střední třídy suverenně ovládli 
Japonci, kteří už si tohle vítězství nenechali sebrat. Z této modelové verze pochází rovněž Austiny Allegro 
1500 v základním vybavení a s mechanickou převodovkou, které v roce 1977 obohatily náš trh. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Těžiště prodeje se stále více přesouvalo na domácí odbyt. Koncern proto v roce 1979 slavnostně ohlašuje 
premieru Austinu Allegro 3. Co nový model nabídl? Především již zmíněný litrový čtyřválec, sice poměrně 
temperamentní, ovšem ve srovnání např. s Renaultem 5 či Fordem Fiesta. Na Opel nebo nový Escort s 
předním pohonem už jeho síla nestačila. Optickou změnu představovaly příplatkové kulaté světlomety 
namísto standardních hranatých, v nešťastném Vanden Plas se objevil motor 1750 ccm s automatikou, a 
nejlépe vybavená Allegra nesla označení HLS. V roce 1980 končí výroba v belgické pobočce, ale to se již na 
zkušebním polygonu Britsh Leyland prohání naprosto nový Austin Maestro, který za dva roky začne bojovat 
o přízeň publika. Allegro bojovalo do posledního dechu, ale v polovině roku 1983 se uzavřely dějiny 
„Létajícího prasete“, vyráběného bezmála celou dekádu. 
   Od té doby se objevily stovky úvah o důvodech sporného přijetí vozu, z nichž je možno vydedukovat 
následující facit: Austin Allegro byl ušitý tzv. „horkou jehlou“ - jeho finiš nebyl důsledně propracovaný a 
příliš se lišil od zavedeného vkusu zákazníků. Doba vyžadovala tradičnější tvary, a trh, na nějž Austin mířil, 
nebyl na revolučnější pojetí zvyklý. Nicméně pro Allegro zvedaly ruce spousty domácích kupců, dodnes je 
možné potkat jej nejen v Británii, ale třeba i v Nizozemí a Rakousku. 
   O jeho výskytu na našich silnicích jsem se zmínil. Po mnoha letech jsem potkal relativně zachovalé 
Allegro před dvěma roky ve východních Čechách, evidentně denně provozované a nedávno jsem vyfotil 
jeden kousek nedaleko Pelhřimova – ten už ale stál na zahradě a potřeboval by zručné ruce mechanika a 
karosáře.  Pokud je mi známo, jsou u nás 
čtyři exempláře STW, dva z nich jsem 
osobně fotil a vím, že byly dovezené po 
roce 2000 ze Švýcarska. Na našich 
insertních serverech můžete občas na 
Allegro narazit, většinou ovšem v 
předrenovačním stavu. Ale i zde se 
výjimky najdou. Nevelký kulatý Austin 
se zatím příliš neobjevuje ani na 
veteranských setkáních, byť by si to 
zasloužil. I když měl rozporuplnou 
pověst, jeho místo v historii našeho 
motorismu mu nepochybně patří. 
 
Trocha techniky závěrem: 
Používané motory: 
996 ccm, 44 koní 
1098 ccm, 45 koní 
1098 ccm, 49 koní 
1275 ccm, 59 koní 
1275 ccm, 62 koní 
1485 ccm, 69 koní 
1748 ccm, 76 koní 
1748 ccm, 91 koní 
 
   Tolik tedy o malém „vajíčku“, které 
pravděpodobně poněkud předběhlo svou 
dobu. Doufejme, že se dočká ohlasu, 
který mu jako zástupci legendární britské 
značky náleží. 
 
Text: Pavel Kopáček   
Foto: Pavel Kopáček a jeho archiv 



 

 

            Základní a nejlevnější model pro britský trh.                                        Limitované edice několikrát zpestřily nabídku. 

   Londýnská Motor Show s kompletní nabídkou Allegra. 

Dva z uvažovaných designů přídě. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

                        Sportovnější vizáž nakonec neprošla …                                   Na hliněném modelu 1:1 z roku 1969 už můžeme vidět některé 
                                                                                                                                            rysy seriového modelu. 

                                            Vanden Plas 1500 s výraznou maskou dnes skoro každý odsuzuje. Ale proč vlastně? 

                Allegru STW se nedá upřít jistá zajímavost.  
 Ale ani tato verze neudělala z anglické lidovky kdovíjaký šlágr.  
  

   Innocenti nebyl konkurentem, naopak Austinu pomohl v odbytu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Uschovaný Austin z původní dodávky do ČSSR. Ohromnou konstrukci             Krásné a zachovalé Allegro, jakých je u nás minimum! 
na střeše jsem nejdřív považoval za zahrádku, ale ve skutečnosti  
                    to byl nástavec na valník Žuk ☺ 

 Červenému Austinu bych přál lepší garáž než zahradu uprostřed                      Zajímavý STW má i u nás své fanoušky ... 
                                             podzimu. 

 
  Provozní Allegro, focené ve strašném vedru nedaleko Chrudimi         Ale ano..…je tam.….vzadu skrčené….odstavené….pod logem ☺. 
                                     v červenci 2011. 



 

 

 

                                 Dobovka                                                                         Z hluboké historie 

            Docela by mne zajímaly okolnosti vzniku této fotky ☺.                     Laurin&Klement105 z roku 1923….zlaté české ručičky. 
                      První série škodovek 100, 110L a 110R.   

         Potkali jsme                        Soutěž 
       
 Kdo poznal znak amerického Pierce-Arrow?        
 
 
 
 
 
 
 
 
Tak pro změnu něco snadnějšího ☺ 
Čeho jsem uřízl přední část: 
 
 
 
  Odpovědi pište na email:  
 michal@simcacentrum.cz 
 
      

    Poslední podzimní pěkné dny vylákaly k projížďce i tento Buick  
                            Riviera Boattail. Radost pohledět. 

                      
                   Zatím v renovaci                        Takhle po renovaci 

     Ještě pár dní práce a Fiat 127 bude jako nový a připravený na  
                  vyjížďku. Už pár let zbývá těch pár dní… 
  



 

 

 

                                        Česká mrtvolka                                                 … a tak vypadala jako nová 

                         Škoda 1202 skončila loni u místního „sběratele“. Už ji nic dobrého nečeká. Postupně zaroste do trávy �. 
 

                                 Zahraniční mrtvolka                                             … a tak vypadala jako nová 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Na tomto místě umíral nedávno Opel, dnes je zde Mercedes řady 114/115. Snad zde neumře úplně. 

                       Předválečná mrtvolka         …a tak vypadala jako nová 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
   Tatra 75 chátrá na dešti v „muzeu“ a mimoděk ukazuje úroveň  
       vlastníka torza a  muzeu v jedné osobě. Velká a věčná škoda.   

 



 

 

 

                         Hrálo ve filmu                                               Z archivu čtenářů 

                     Martin Kadlec podruhé a foto rodinné škodovky. 
          „Zavolejte stráže, zbláznilo se páže“, aneb veselá písnička     Děkujeme moc. 
          z pohádky Ať žijí duchové a „utajený služební vůz Hradní stráže ☺.“ 
  

Z prospektů a reklam  

 

   Text: Michal Primák       Foto: Michal Primák a jeho archiv  



 

 

 

                                 Dobovka                                                                      Z hluboké historie 

           Před horskou chatou na Churáňově stojí „úzký profil“  
                      z Mototechny: 2x Škoda, 1x Moskvič. 
                                                                     Aero 1000 vypadá naprosto zdravě a sebejistě – pročpak ten přepravník? 
                                    Potkali jsme                             Soutěž 

   Tohle nádherné „velké piano“ W116 jsme dojeli, ale předjet ho – to ne, to se nepovedlo …   Minule jste hádali VW Variant. A nyní uhádnete? 
                                                                                                                                              Odpovědi pište na email: pavel@simcacentrum.cz  
           
                            Zatím v renovaci                              Takhle po renovaci 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                        
                         Zkamenělého dinosaura připomíná Chevrolet Caprice Classic, dnes už jistě leští asfalt svými „All Weather“ pneumatikami.… 



 

 

 

                                    Česká mrtvolka                                                             A tak vypadala jako nová 

              Už dobrých 10 let stojí na stejném místě Tatra 613. Myslím si, že jich nejezdí tolik, aby se k nim nemohla připojit i tahle;  
                                                                                        samozřejmě po renovaci … 

                                      Zahraniční mrtvolka                                                       A tak vypadala jako nová 

 Šestkrát Země oběhla kolem Slunce od doby, kdy z malé vesnice u Tábora zmizela Cortina Mk.II. Je to škoda, byly zachráněné horší vraky –  
                                                        chce to jen člověka s lidským citem a nikoliv  přežvýkavce … 

                          Předválečná mrtvolka         A tak vypadala jako nová 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  V tichu stodoly, zavalený harampádím už hodně dlouho odpočívá Citroën TA Décapotable … Třeba vzpomíná, jak kolem něj slečny běhaly … 



 

 

 

                            Hrálo ve filmu                                                   Z archivu čtenářů 

  Úvodní scena z filmu Dnes večer všechno skončí: „Imperialistický                      Snímek provozní škodovky 1202 STW jsme dostali 
    špion“, prchající v M-B 170 V, je zastaven bdělými příslušníky                                      od p. Martina Kadlece. Děkujeme 
  v Š 1101 P, vzápětí dostižen soudruhy v Tatře 87 a motohlídkami. 

 
Z prospektů a reklam 

 
  Text: Pavel Kopáček       Foto: Pavel Kopáček a jeho archiv  



 

 

 

 
Máte doma Monzu? Nebo snad LeMans? 
 
   Samozřejmě je to myšleno v nadsázce – víme, že těžko si někdo bude moci postavit u domu přesnou 
repliku slavných a legendárních závodních tratí – i když v 2. polovině 60. let zde byla snaha postavit trať s 
parametry závodů F1, ovšem příchod bratrských vojsk a věci následné této myšlence učinily přítrž. 
My to myslíme úplně jinak – už jsme vám přinesli zajímavá ohlédnutí za auty s názvy měst, za auty, jejichž 
typové označení dělá čest zástupci fauny (a naopak), dnes je řada na jména závodních tratí či okruhů. 
Zdaleka to není vyčerpávající, to prostě nejde, v dlouhé historii automobilismu bychom takových příkladů 
našli stovky. Také jsem při sestavování použil jen mé (občas selhávající) paměti, je mi proti srsti se s 
takovými thematy obracet na „strýčka Googla“. Některá data jsem samozřejmě vzal z katalogů či firemní 
literatury, podrobnosti o závodních tratích rovněž. 
   Doufám, že vám tenhle krátký přehled přinese zpestření času, kdy vzpomínáme na léto a očekáváme zimu. 
Další podobné okruhy jsou již připravené … 
 
Tak příjemnou četbu, přátelé! 
 

Text: Pavel Kopáček    Foto: Archiv autora 
 
 
LeMans 
   Slavná závodní dráha, skládající se z několika úseků silniční sítě, uzavíraných v době závodu, leží poblíž 
historického francouzského města LeMans. Samotný okruh se nazývá Circuit de la Sarthe, i když jej pod 
tímto názvem zná už asi málokdo. První čtyřiadvacetihodinovka se konala v roce 1923, a stala se nejen 
piedestalem těch nejlepších jezdců i značek, ale i likvidátorem těch méně spolehlivých strojů. Během 90 let 
se mezi mantinely proháněla taková jezdecká esa, jakými byli Woolf Barnato, Pierre Veyron, Caroll Shelby, 
Jochen Rindt či Jacky Ickx. Závodů se také účastnily československé posádky na našich vozech a vedly si v 
mnoha případech znamenitě. 
  
  Čest nosit v typovém označení slavný francouzský okruh měly tyto vozy: 
 
Sunbeam Harrington LeMans: stylové anglické coupé, 
poháněné čtyřválcem 1600 ccm o výkonu 80 koní, s maximální 
rychlostí 165 km/h. Na jeho výrobě se podílela firma Harrington, 
která jinak do stavby osobních vozů nezasahovala. Tento Sunbeam 
se vyráběl pouhé dva roky (1962 – 1963) a světlo světa spatřilo 
pouhých 250 exemplářů. Přežilo jich minimum. 
 
Frazer-Nash Roadster LeMans: nekompromisní závodní nářadí 
britského původu. Značka, která až do třicátých let spoléhala na 
řetězový náhon zadní nápravy. Ostrý sporťák s minimálním 
pohodlím, ale perfektním naladěním motoru i chassis se vyráběl v 
letech 1953 až 1956. Vznikla jen velmi malá serie, všechny vozy 
ruční stavbou. Pod kapotou se nacházel točivý šestiválcový 
dvoulitr s dvěma karburatory, dávající výkon 125 koní, s nímž 
lehoučký roadster uháněl přes 200 km/h. Většina jich jezdila v 
závodní britském barvě „Racing Green“, dnes se můžete setkat s 
replikami, osazenými moderními agregáty. 
 



 

 

 

Arista LeMans: nenápadný a dnes již mimo Francii zapomenutý 
maloseriový sporťáček sympatických tvarů vycházel vstříc 
zájemcům o lavné svezení v atraktivním kabátě. Dvouválcový 
vzduchem chlazený boxer o objemu 845 ccm se podařilo naladit na 
40 koní, Arista s ním uháněla až 135 km/h. Ještě vyšších hodnot 
docílila Arista Sport LeMans – z výkonu 60 koní dosahovala až 
162 km/h, bohužel však na úkor motoru, který velmi brzy 
odcházel. Arista se stavěla dlouhých sedm let od roku 1956, ale 
charakter výroby nepřesáhl maloseriovou stavbu. 
 
Pontiac LeMans: tradiční označení americké sportovní značky, 
užívané zejména ve spojení s několika generacemi Muscle Cars. 
LeMans jezdily i u nás, jeden příkladně renovovaný vám možná 
někdy představíme. Convertible s mohutnou chromovanou maskou 
pochází z roku 1970 a tento model se vyráběl v tradiční americké 
rozmanitosti. Pod kapotou pracoval nejčastěji  osmiválec s celou 
řadou výkonových stupňů, namátkou uveďme 5799 ccm, 228 koní 
a 195 km/h. Pontiaky mohly mít ale i řadové šestiválce, nepříliš 
odpovídající opticky temperamentní karoserii, na opačném konci 
nabídky byly ty nejbrutálnější strojovny 7500 ccm koncernu GM. 
 
Aston Martin LeMans: jedna z nejslavnějších ostrovních značek 
vycházela z nevelkých, ale solidních malých roadsterů, podobných 
tehdejším Jensenům, Riley či MG. Nikdo ještě netušil o 
strojovnách velikosti lodních motorů či bestiích s názvem 
Hunadiéres … Stavěl se v letech 1932 až 1934, některá provedení 
byla i čtyřmístná. Pozoruhodností je určitě hliníková karoserie na 
ocelovém rámu, Nevelký čtyřválec měl dva karburatory SU, objem 
1500 ccm a výkon 72 koní. Nejvyšší rychlost se pohybovala kolem 
135 km/h, těchto úhledných sporťáčků postavili asi 130 kusů 
(údaje se liší). 
 
Singer LeMans: třebaže se LeMans nachází ve Francii, mnoho 
takto pojmenovaných vozů je britské provenience. Příkladem může 
být i zástupce starobylé značky Singer, přičemž pojem 
„Singrovka“ u nás před válkou zahrnoval nejen proslulé šicí stroje, 
ale i automobily, které se do ČSR dovážely. Výrobek firmy, 
založené roku 1874, je opět oním lehkým a živým sporťáčkem, 
tolik typickým pro Anglii, a stavěným ještě v 50. letech podle 
osvědčeného předválečného receptu. Jeho kariera začala roku 
1933. Litrový čtyřválec neoplýval výkonem (34 koní), ale dokázal 
„zatopit“ mnohem silnějším soupeřům. Maximálka se pohybovala 
mezi 115 a 120 km/h, světlo světa spatřilo 3390 kusů všech 
generací. 
 
Nash-Healey LeMans: další z dokladů britsko-americké spolupráce (AC Cobra, Gordon-Keeble, atd). 
Debutoval v roce 1951 a v nevelkých počtech se stavěl čtyři roky. Za své poměrně střízlivé a štíhlé tvary 
vděčí záměru jeho konstrukterů, kteří se snažili konkurovat dovážené před- i poválečné evropské produkci. 
S malými úpravami se stavěl v Anglii i USA, několik kusů vzniklo ze stavebnic i v Itálii. V typovém 
označení poznáváme britského závodníka Donalda Healeye, motoricky se tvůrci spolehli na osvědčený 



 

 

 

šestiválec Nash-Kelvinator z vlastních skladů. Jeho 4140 ccm sice 
dávalo nevelkých 118 koní, ale slušný „krouťák“ a lehká konstrukce 
pomohly docílit rychlosti bezmála 180 km/h. Všech typů Nash 
Healey se v 50. letech vyrobilo pouze 506 kusů, a dnes je to 
navýsost raritní model. 
 
 
Monza 
   Legenda mezi autodromy, symbol rychlosti a proslulá jména slavných králů volantu, zapsaná v historii. 
Bez závodní trati by nevelké město Monza poblíž italského Milána bylo jen provinčním hnízdem, světové 
veřejnosti zcela neznámým. Oficiální název trati je Autodromo Nazionale di Monza, a její asfalt poprvé 
ochutnal rozpálené pneumatiky bleskurychlých superstrojů v roce 1950. Od těch dob je každičký kousek 
dráhy posvěcen slavnými jmény: Fangio, Moss, Clark, Regazzoni, Lauda, Prost, až po generaci Senny, 
Schumachera a Coultharda. Jezdi se střídali v neméně slavných značkách: Ferrari, Cooper, McLaren, Lotus, 
Brabham či Williams. 
 
   Rovněž Monza dala jméno vozům, které měly (nebo aspoň chtěly mít) ambice závodních speciálů: 
 
Chevrolet Monza: sympatický, ale naprosto nesportovní 
americký subkompakt, zaplňující mezeru po nepříliš úspěšném 
modelu Vega. V koncernu GM se vyráběl od roku 1975, poslední 
kusy vyběhly v ročníku ´80. Základním motorem byl čtyřválec 
2300 ccm (přesná polovina známého V8 283 cu.i). Během své 
nedlouhé kariery změnil podstatně vizáž, ale i svaly: dodával se 
nejen s šestiválci, ale i s V8 o objemu 5000 a 5700 ccm. Montoval 
se mimo USA také v Kanadě a v Mexiku. Několik exemplářů 
jezdilo u nás, jeden i dlouho před rokem 1989. Chevy Monza a 
jeho koncernoví sourozenci naposledy použili platformu typu H. 
 
Chevrolet Corvair Monza: Corvair je Corvair – prostě auto s 
těžkou zádí, vyplněnou šeptajícím vzduchem chlazeným 
agregátem. To bylo ovšem osudné mnoha Američanům, kterým 
auto „ustřelilo“ a právník Ralph Nader si přišel kompilací 
nesmyslů do knihy „Unsafe in Any Speed“ na slušné peníze. 
Corvair nebyl stvořený pro rychlost, i když se některé modely tak 
tvářily. Pomineme-li ojedinělé Corvairy s kompresorem, Monza 
byla zřejmě nejblíže sportovním představám svých zákazníků. 
Stala se bestsellerem a prodejní statistiky šly do šestimístných 
cifer. Nejčastější motorisaci představoval šestiválec 2700 ccm o 
výkonu 110 koní; s aftermarketovým příslušenstvím šel výkon 
přes 150 koní. Přesto zůstává název Monza u cestovního Chevy 
pouze šalebným významem. 
 
Opel Monza: dědictví posledních opravdových velkých Opelů 
klasické koncepce se jmenuje Senator a Monza. Zatímco vše, co 
přišlo na trh po nich, jsou pouhé třasořitky, Monza byla 
mohutným cestovním coupé vyšší třídy a snesla srovnání s M-B R 
109. Nesázela na rychlost – název Monza byl tedy spíše 
vyjádřením sportovního nádechu – ale byl to takový „Gentlemen´s 
Express“ po Německu. První a klasická Monza debutovala v září 



 

 

 

1977 a její silnou stránkou byly motory: karburační 2800 a 3000 ccm, a vstřikovací 3000 ccm. Slabinou se 
ukázala zcela nedostatečná antikorosní úprava a rychlý propad cen ojetin. To vše způsobilo, že se dnes s 
Monzou o výkonu až 180 koní a maximálkou přes 200 km/h setkáme velmi zřídka. Monzy jezdily i u nás, 
jednu krásnou míval poč. 90. let jistý pán z pardubického cikánsko-světského podsvětí. 
 
DkW Monza: známá německá značka, vyrábějící dvoudobé 
motocykly, automobily a lehké dodávky, vyvinula a zakázkově 
stavěla plastové coupé zajímavých tvarů, vycházející z běžného 
cestovního modelu 3=6. Firma jej stavěla v letech 1956 – 58, ale 
tvarově se DkW Monza nepatrně ohlíželo zpět. Motorisaci 
představoval jediný agregát, známý dvoudobý tříválec 896 ccm, 
který však drobnými úpravami dosáhl výkonu 40 koní a 
maximální rychlosti 140 km/h. V době, kdy na německých 
silnicích jezdily ještě tisíce vozítek a prdítek, představovalo 
malé DkW velmi rychlou alternativu. Ovšem rovněž velmi 
drahou, na úrovni tehdejších vozů nižší střední třídy. Dvoudobá Monza zůstala exotem s pouhými 115 
vyrobenými kusy.  
 
Bonneville 
   Exotické žhavé solné pláně v americkém Utahu, proslulé Bonneville Salt Tracks – to je místo u města 
Wendover, kde se v roce 1911 zrodila legenda, vonící rozpálenou ocelí a chvějícím se horkým vzduchem 
nad nekonečnými zářivě bílými dálavami. Dráhy, umožňující všechny druhy rychlostních rekordů od čtvrt 
míle až po téměř nadzvukové rychlosti na konci dvanáctimílové trasy, jsou spojené s řadou slavných jmen a 
rychlostních rekordů. Jmenujme: Sir Malcolm Campbell, Art Arfons, Craig Breedlove či Gary Gabelich, 
který zde s proudovým strojem překonal rychlost 1000 km/h. Celý pozemek je výhradním vlastnictvím 
americké vlády. 
 
Pontiac Bonneville: tradiční označení tradičního křižníku – 
snad ani ne rychlostí, jako spíše rozlohou ☺ - v nejlepších 
letech měl tento Pony poctivých 12 metrů čtverečních … 
Bonneville z našeho snímku měl samozřejmě výkonný V8 o 
objemu 6377 ccm, výkonu 269 koní a rychlosti přes 180 km/h. 
Jednalo se o jeden ze špičkových modelů divise Pontiac a v 
tomto roce jich bylo vyrobeno 23459, tedy „neamericky“ nízké 
číslo. I u nás jezdily Bonneville, ovšem až ze 70. let. 
 
Carrera 
   Celým jménem Carrera Panamaricana – pekelný závod pouštěmi a vyprahlými pláněmi jihu Spojených 
států a severních hranic Mexika. Vražedná soutěž, konající se od roku 1950, zrodila mnoho jezdeckých 
legend, ale posela okolí trati pomníčky těch, kteří svůj závod prohráli. Zpočátku se jednalo o čistě 
americkou záležitost, nadupané Cadillaky a Mercury, zbavené podoby se seriovými cruisery, se řítily 
dvousetkilometrovou rychlostí přes nemyslitelný teren, bez navigace, jen se stopkami a kompasem. 
Postupně se připojily i teamy s evropskými značkami, které dokázaly držet tempo a zvítězit; např. 
Mercedes-Benz, Lancia, Porsche. Závod byl po několika letech konání zastavený a obnovili jej až relativně 
nedávno. 
 
Porsche Carrera: legendární německá značka se jménem českého rodáka začala používat tento 
jihoamericky znějící přídomek už v 50. letech u typu 356. Jménem Carrera byl poctěn vždy některý z 
nejvýkonnějších modelů a tato praxe se vžila i po debutu nesmrtelného coupé řady 911. Porsche Carrera je 
dodnes pojem, např. v polovině 70. let měl tento model vzadu uložený šestiválec boxer 2655 ccm o výkonu 



 

 

 

210 koní, který lehkému vozu dovolil atakovat hranici 250 
km/h. Carrery se stavěly vždy v nevelkých počtech, aby si 
uchovaly svoji exklusivitu. 
 
Montlhéry 
   Francie – to není jen LeMans, ale i dnes již historický okruh 
Autodrome de Linas-Montlhéry, nacházející se v těsné blízkosti 
stejnojmenného městečka, v dnešní době již jen asi deset minut 
cesty od Paříže. Okruh Montlhéry zažil slavnou dobu řvoucích 
motorů éry vintage – první závod se zde jel již v roce 1925. Trať 
v délce 2,5 kilometru nebyla v provozu nepřetržitě, po válce se 
kvůli několika tragickým nehodám provoz zastavil a koncem 80. let se již s návratem automobilového sportu 
nepočítalo. 
 
Simca Elysée Montlhéry: čestný název po slavném okruhu 
získala Simca Aronde IV. generace – tedy P 60 (Elysée) 
Montlhéry. Pod její barokní kapotou se objevil čtyřválec 1290 
ccm s výkonem 57 koní. Počátkem 60. let jej vystřídal agregát 
Flash stejného objemu, ale s výkonem 70 koní. Ten se montoval 
i do dvoudveřových hardtopů Monaco. Po celou dobu své 
existence se Montlhéry dodávala výhradně s karoserií sedan. I 
tyto ušlechtilé modely jezdily po našich cestách, kdysi mi byla 
jedna nádherně zachovalá Montlhéry po prvním majiteli 
nabízená za směšnou cenu nedaleko Olomouce – zaváhal jsem a 
mrzí mne to dodnes. 
 
Daytona 
   Celým jménem Daytona International Speedway, domov proslulého závodu Daytona 500 serie NASCAR. 
Nachází se na pobřeží Floridy v těsné blízkosti letoviska Daytona Beach. Celý rozsáhlý areál se skládá z 
několika automobilových závodních okruhů, motocyklového závodiště, plochodrážního oválu, jezera pro 
závody motorových člunů a veškerého technického, organisačního i sociálního zázemí. Tratě byly otevřeny 
prvním závodem v roce 1959 a dnešním majitelem je International Speedway Corporation. Nejznámějším 
zdejším šampionem je bezpochyby Dale Earnhardt. Ještě jedna legendární „Daytona“ - dlouhý rovný písčitý 
pruh pláže, na kterém se odjakživa proháněly nadupané křižníky. Právě zde se staly legendárními kulaté 
poválečné Hudsony „Step Down“. Pamětníci uvádějí, že pod tunami písku leží pohřbeny stovky aut, které 
zajely do zrádných míst, byly pohlcené pískem a mořem. 
 
Studebaker Lark Daytona: v souvislosti s touto legendární, ale 
nešťastnou a dávno již zaniklou značkou se objevuje jméno 
Daytona několikrát. Uveďme třeba Lark Daytona střední 
velikosti, blížící se spíše evropským rozměrům. Označení 
závodní supertrati má patrně vzbuzovat sportovní dojem, ovšem 
malý osmiválec 283 cu.i. samozřejmě na ostré starty nestačil, 
třebaže byl v několika případech dopovaný kompresorem 
Paxton. Vůz se vyráběl mimo USA také v Kanadě, Austrálii a v 
malé serii z dodaných dílů také v Israeli. Představoval 
konkurenci Fordu Falcon, Chevroletu Chevy II, Oldsmobilu F 
85 či Plymouthu Valiant. U nás se dochovaly patrně jen dva 
exempláře, bohužel – ani jedna Daytona. 
 



 

 

 

Ferrari Daytona: supersport z dílny Commendatore Enza 
netřeba dlouho představovat, debutoval v roce 1968 jako Ferrari 
365 GTB/4 Daytona a ve výrobě setrval pět let, během níž 
opustilo proslulou manufakturu 1412 exemplářů (včetně 
canrioletu Spider). Model dostal označení Daytona nejen podle 
svých parametrů, ale také proto, že s ním chtěl Ferrari ještě více 
proniknout mezi americkou dolarovou smetánku. To se mu 
podařilo, takže dodnes můžete potkat nejen v museích, ale v 
místech s nejhustší koncentrací dolarových kont tenhle šípovitý 
dvanáctiválec 4390 ccm s výkonem 352 koní a maximálkou 280 
km/h. Pokud se nemýlím, červený Spider (dodnes existující) byl 
jedním z automobilových herců filmu Gumball Rallye z roku 
1976, kde soupeřil s modrým AC Cobra 427. 
 
Kyalami 
   Pomineme-li několik předválečných ročníků Grand Prix na trati v libyjském Tripolisu, zůstává okruh v 
jihoafrickém Kyalami asi nejznámějším automobilovým sportovištěm černého kontinentu. Začal se stavět v 
polovině 60. let nedaleko Johannesburgu, prvním závodem byl pokřtěný v roce 1967. Jezdily se zde 
především mistrovství F1, ovšem také motocyklové závody a podniky místního významu. Závodní 
monoposty pilotovaly samé známé hvězdy: Jackie Stewart, Niki Lauda, Gilles Villeneuve či Alain Prost. 
 
Maserati Kyalami: sportovně-cestovní model třídy Gran 
Turismo dostal exoticky znějící jméno oprávněně. Jeho 
pětilitrový osmiválec dává výkon 257 koní a umožňuje střízlivě a 
příjemně vypadajícímu vozu maximální rychlost přes 240 km/h. 
Kyalami míří mezi konkurenční Iso Rivolta, De Tomaso 
Longchamp či Ferrari 400. Vyrábělo se v letech 1977 až 1983, 
ale rozhodně nepatří mezi nejznámější nebo nejvyhledávanější 
modely tradiční italské značky. 
 
Sebring 
   Třebaže Sebring International Raceway dnes nepatří k těm 
nejznámějším, své místo v automobilové typologii si jistě zaslouží. Nachází se nedaleko floridského 
Sebringu a jezdí se zde nepřetržitě už od roku 1950 a sice podniky převážně severoamerických tříd a pohárů. 
 
Maserati Sebring: ušlechtilé coupé střízlivých a nadčasových 
tvarů je přímým dědicem proslulého 3500 GT, ovšem jeho 
popularity nedosahuje. Převzalo i původní pohonnou jednotku – 
řadový šestiválec 3485 ccm, v Sebringu vyladěný na 235 koní. 
Maximální rychlost se pohybuje těsně pod hranicí 240 km/h. 
Třebaže se Sebring dodával šest let (od roku 1963) celkový 
počet vyrobených exemplářů není ani pětinový oproti 3500 GT. 
Sebringů se prodalo pouze 446 kusů. 
 
Indy 
Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, Indy nebo prostě 
„stará cihelna“ - názvů téhle legendární americké trati je hodně. Druhý nestarší dosud provozovaný okruh na 
světě poznal tvrdé obruče prvních racerů již v roce 1909. Jeho povrch byl vydlážděný hlazenými cihlami, 
které byly po mnoha letech služby nahrazeny asfaltem, ale do dnešních dnů přežívá jeden symbolický 
cihlový příčný pruh. Okruh se nachází v hlavním městě amerického státu Indiana – v Indianapolis. 



 

 

 

Nejznámějším podnikem je bezesporu 500 mil Indianapolis, která se jezdí s krátkými přestávkami již od 
roku 1911. V průběhu více než stoleté existence okruh zaznamenal mnoho slavných jmen – Eddie Irvine, 
Gaston Chevrolet, Al Unser, Michael Schumacher či David Coulthard – a mnoho zvučných značek: 
Duesenberg, Kurtis, Ferrari, Minardi, Jaguar, Williams, Lola, Toyota nebo Delage. 
 
Maserati Indy: Slavná trať Indianapolis nemohla zůstat bez 
začlenění jejího názvu k nějaké znamenité značce. Tak vzniklo 
Maserati Indy, oslavující názvem typu vítězství značky. Seriová 
výroba proslulého coupé 2+2 začala v roce 1969 a trvala pět let, 
během nichž závod opustilo 1136 sporťáků s vidlicovým 
osmiválcem o objemu 4136 ccm. Mohutný V8 produkoval 260 
koní a poměrně velké a těžké coupé katapultoval až k rychlosti 
přes 250 km/h. Maserati Indy je i u nás, ovšem nepatří mezi 
několik italských supersportů, jezdících po československých 
silnicích před r. ´89. Bylo dovezeno v 90. letech. 
 
Jarama 
   Hispánsky znějící jméno reflektuje spíše vzrušující drama corridy než řev závodních motorů a vůni 
spáleného paliva. Circuito del Jarama je 3,5 km dlouhý závodní okruh v těsné blízkosti Madridu a byl 
svědkem několika Velkých cen Španělska F1, z nichž ta poslední se jela v roce 1981. Poté byl okruh 
využívaný jen pro místní závody, což se děje dodnes. Svým mistrovským účelům sloužil jen krátkých 14 let. 
 
Lamborghini Jarama: jméno španělského závodiště nese 
hranatý supersport z návrhu Marcella Gandini. Jarama nepatří 
mezi nejvyhledávanější model ze Sant´Agaty, i když motoricky 
nezůstává pověsti svého výrobce nic dlužné. Jeho potentní V12 
dával 350 koní, u druhé generace (zvané Jarama S) pak až 365 
koní. Udávaná maximální rychlost činí 270 km/h. Designově 
poněkud nezvyklé coupé opouštělo „traktorku“ Lamborghini v 
letech 1970 až 1976, celkem se postavilo 328 kusů. Ve firemním 
museu je k vidění Jarama z osobního vlastnictví Ferruccia 
Lamborghini. 
 
Goodwood 
   Kombinace anglických trávníků a pestře zbarvených závodních speciálů, takový je Goodwood Circuit, 
situovaný poblíž britského Chichesteru. Od roku 1948 je dějištěm automobilových a motocyklových závodů. 
Nespornou výhodou je letiště Chichester, jehož celá plocha je 
obkroužená závodní tratí. Okruh byl vybudovaný na pozemcích 
Britského královského letectva. Proslul především pořádáním 
slavných Tourist Trophy v 50. letech. Ze seznamu aktivních 
závodišť jej vyjmuli v r. 1966. Svůj druhý (a světoznámý) život 
začal s prvním ročníkem festivalu rychlosti „The Goodwood 
Festival of Speed“. Supershow, při níž během čtyř dnů přes 
200000 návštěvníků shlédne to nejcennější z antikvárního i 
moderního motoristického sportu. Proslulost festivalu se dá 
srovnat s legendárním „London to Brighton Run“. 
 
Austin Goodwood: rozměrný klasicky britský sedan, vyráběný 
v letech 1937 až 1939 nemá s rychlostním okruhem pranic 
společného, jedině snad název místa (poze několikrát se v 



 

 

 

blízkosti Goodwoodu jel britský závod aut do vrchu, řečený Hill Climb). Je to dáno tehdejším koncernovým 
zvykem „křtít“ nové vozy jmény britských hrabství či sídel – tedy nejen Goodwood, ale i Ascot, Devon, 
Dorset, Somerset, apod. Solidní šestiválec nebyl typickým rodinným vozem, sloužil často s najatým řidičem, 
ve státní správě a za války také jako důstojnický vůz. Z objemu 1712 ccm dával poctivých 52 koní a rychlost 
115 km/h, což bylo na tehdejší mlhavé, klouzavé a mokré ostrovní silničky bohatě až přebohatě. Vyráběl se 
velkoseriově, za dva roky továrnu opustilo 11349 exemplářů. 
 
Vallelunga 
   Autodromo Vallelunga, širší veřejnosti dnes již méně známý 
okruh, se nachází u města Vallelunga Campagnano, asi 25 km 
severně od Říma. Okruh patří italskému autoklubu ACI, byl 
otevřený poč. 60. let, ale většinou sloužil čistě italským 
podnikům. Před deseti lety došlo k rozšíření o novou 
kilometrovou trať, která dostala certifikát FIA s oprávněním k 
testování vozů F1. 
 
DeTomaso Vallelunga: malá a hbitá italská „placka“, s nezkrotným temperamentem Apeninského 
poloostrova. Nevelký čtyřválec 1500 ccm je točivý tak, jak se od této značky čeká, takže s výkonem 100 
koní dokáže překonat rychlost 200 km/h. Není divu, při necelé čtyřmetrové délce váží Vallelunga jen 660 kg. 
Vyráběla se v letech 1965 až 1967, samozřejmě jen v miniseriích. 



 

 

 

„Dobrý den pane, budete si přát nový vůz?“ 
 
   Dnes patrně věta, kterou v autosalonech neuslyšíte. Alespoň v naší zemi je pravděpodobnější, že si Vás 
prodejce nových aut nevšimne, nebo bude dělat, že vás nevidí. Pojďme se spolu podívat na další z našich 
fotočlánků, kde všude jsme my, nebo naši tátové a dědové mohli zakoupit nový automobil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nejčastějším místem ke koupi byla v počátcích motorismu továrna, a to i v případě, kdy továrnu nahrazoval dvůr s větší garáží, kde se nový  
                                                            automobil sestavil. Levý snímek je z Holandska, pravý z Nového Zélandu.    

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Prezentace na autosalonech byla naprosto nezbytná. Nikdo si nemohl dovolit tam nebýt. Automobilek i malých firem, zabývajících se  
       automobily bylo několikanásobně více, než v současnosti. Nechyběly však ani karosárny, které měly v období mezi světovými válkami 
                                                              nezastupitelnou roli při výrobě hotového automobilu.   

             „Garážové dealerství“ má své nepřehlédnutelné kouzlo.                       Proč se vlastně dnes nepoužívají transparenty nad stánkem  
              prodejce? 



 

 

 

  

   Garage Georges Irat. Tyto automobily jezdily i v Československu.   
              O tom, že by se nějaký dochoval, mi není nic známo. 

  Pařížský prodejce Renault v roce 1949 využívá účasti Renaultů 4CV   
                           na známé Rallye Monte-Carlo. 

 Architektonicky zajímavá budova prodejny Mercedes-Benz stojí  
                                               dodnes. 

                 Dnes zapomenutá karosárna Félix Devaux… 

                  Nahoře útulný showroom firmy Dkw.  
 
 Vlevo zastoupené Dkw a Mercedes-Benz ve Francii. 
 



 

 

 

 Dnes by taková expozice Mercedes-Benz zlodějům cenných veteránů                 Jednoduchý a účelný salon bavorského konkurenta. 
                                       dlouho neodolala. 

              Dvojice Morrisů 1000 v malé značkové prodejně …                         Prezentace Austinu v Portgalsku. Auto a pár plakátů postačí ☺. 
 
Francouzské dealerství 
Peugeot obsahuje nejen 
salon nových vozů, ale i 
servis a čerpací stanici. 
Mnoho podobných budov 
stojí ve Francii dodnes a 
velmi často slouží svému 
účelu. Protože ve Francii 
neprovozují moc „Sběrné 
suroviny“, tak velmi často 
za podobnými servisy 
stojí, v zadní části 
pozemku, množství vraků i 
celých automobilů. I tam, 
kde je dealerství či servis 
dávno opuštěno. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  
   V šedesátých a sedmdesátých letech se nabídka nových vozů přesouvala stále více do prostor salonů. Venku vystavených, a připusťme že  
                                         nechráněných, nových automobilů ubývalo a místo se postupně uvolnilo vozům použitým. 

               Salon Mercedes-Benz s nabídkou „Pontonů“.                      Rover p6 v expozici švýcarské karosárny Graber. 

                               Dealerství Renault v sedmdesátých letech nabízelo širokou paletu nových i ojetých vozů. 



 

 

 

                          Abarth ve svých zlatých letech…                                                        Široká nabídka německých sedanů…     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Supermoderní vybavení dealerství Renault. Pracovní stůl recepční obsahoval dokonce i psací stroj ☺.  
 
 
 
 
 
 
Ani československá 
automobilka Škoda 
nemohla chybět na 
výstavách a také 
veletrzích. Prodej 
vozů zajišťovala 
Mototechna. Vybrat 
jste si mohli ze 
široké nabídky 
jednoho typu a 
možná, možná jste si 
vybraný vůz mohli i 
koupit ☺.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Talbot představoval bohužel již jen stín předchozí slávy Simky, ale jeho 
nabídka na počátku osmdesátých let zahrnovala širokou nabídku vozů se  

všemi možnými karosářskými variantami. Od malé Somby do města, přes rodinné sedany až po sportovní Murenu či volnočasové Rancho.    

       Snímek připomínající mírně infantilní hudební reklamy ☺.                   Snímek mne neznámého úpravce Talbotu Samba. Originální Cabrio  
                                                                                                                                  od Pininfariny to není. Doplní čtenáři úpravce? 

 
 
 
 
 
 
Bez komentáře…. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text:  
Michal Primák 
 
Foto: 
Archiv 
Michala Primáka  



 

 

 

Vánoční hádanky 
 
   Nebaví Vás posté vysílaný Mrazík, Popelka, či pokleslá televizní 
zábava, opakující se každé Vánoce? Pojďte si s námi hrát. Připravili 
jsme pro Vás hádanky, které Vám zaberou celé Vánoce ☺. Každá 
fotografie skrývá nespočet automobilů. Poznáte jejich značky a 
typy? Nejlepšího „luštitele“ odměníme vánočním dárkem.  
   Máte-li zájem zúčastnit se hádankářské soutěže, napište si na 
michal@simcacentrum.cz o zaslání fotek ve větším rozlišení ☺.     
 
Text: Michal Primák   Foto: Archiv Michal Primáka    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

Co divák neviděl … 
 
   Milí čtenáři, původně jsem chtěl na tomto místě přinést nějaké hezké filmové záběry, ale pak mě napadlo, 

že pro poněkud jiné a veselejší poslední číslo roku 2013 sáhnu do jedné velké složky, a nabídnu vám hrstku 

fotek, které sice s filmem úzce souvisejí, ovšem součástí filmu (až na čestné výjimky) nebývají. 
   Každý filmový štáb je vybavený několika zdatnými fotografy, kteří dokumentují z mnoha úhlů prakticky 

každou scenu. Záběrů, které přežijí premieru a další roky, je už podstatně méně, ale neplatí to všeobecně. 
Sestavil jsem tedy pro vás takový malý průřez známými filmy, které měly co do činění s automobily. Bylo 
by možné jich přidat mnohem více, ale máme pro vás také jiné materiály … ☺. 
   Jen bych chtěl upozornit, že tady nenajdete nic z nových hloupostí typu „Fast and Furious“, atd. Pokud 
byste měli zájem se dovědět něco z natáčení a ze zákulisí toho kterého filmu, napište mi na známou adresu    
pavel@simcacentrum.cz 
Hezkou zábavu!!! 
 

Text: Pavel Kopáček    Foto: archiv Pavla Kopáčka 
 
Back to the Future III. 
   V této zdařilé zábavné trilogii se to mimo časových 
smyček, singularit a paradoxů hemží i dobrými i 
méně povedenými trikovými záběry. Většina je k 
rozpoznání na první pohled, některé až po 
opakovaném zhlédnutí, ale jiné sami těžko odhalíte. 
K těm méně povedeným je modelová dráha, která v 
některých záběrech provázela návrat Marty McFlye 
do správného časového proudu současnosti. Budete-li 
se dívat na film, všimněte si nepoměru výšky 
kolejnic k železničním kolům DMC i parní 
lokomotivy. Na druhou stranu by bylo velkým 
hříchem zničit jen kvůli filmu nádherný parostroj, 
který se ve filmu objeví i v reálu. Ale ať tak či tak, 
film pobaví a osvěží – tím spíše, že v něm hráli skuteční lidé, nikoliv jejich virtuální PC přízraky … 
 
Upír z Feratu 
   Známý filmový horror o krvelačném autě je 
zdařilým dílem naší kinematografie a netřeba se 
rozepisovat o ději. Snad jen tolik, že ve snímku 
uvidíme mnoho aut, která dnes již neexistují, ale i aut, 
patřících úzkému okruhu „půjčovatelů“, takže se s 
nimi setkáme i v jiných filmech.  Z barrandovského 
autoparku pochází maskovaný skříňový Liaz, ale i 
třeba světle zelený Fiat 500, slisovaný mezi dvěma 
škodovkami RT a MTS (zahrál si jako vrak ještě ve 
filmu Únos Moravanky). Černý „Ferat“ je upravený 
škodovácký prototyp z dílen ÚVMV, dodnes jej 
můžete spatřit v boleslavském museu. V době 
premiery filmu šla „zaručená“ zpráva, že 
„druhý“ Ferat někdo ukradl – je to nesmysl, protože 
Ferat byl jediný, ale v několika odlišných podobách. Snímek je z natáčení jeho soutěžního vystoupení v 
prostředí skutečných automobilových závodů. 



 

 

 

Batman 
   První novodobá serie filmu s nepřekonatelným 
létajícím mužem, jeho pomocníkem a 
mechanisovanou trojicí Batmobilu, Batbiku a 
Batcopter se točila a objevila v 60. let – tehdy 
samozřejmě nikoli u nás. „Tvůrcem“ tohoto stroje je 
(pro někoho) legendární George Barris, který pro 
seriál přestavěl a tím i nenávratně zničil nádherný 
showcar Lincoln Futura z pol. 50. let, jezdící na 
podvozku tehdy superdrahé novinky Continental Mark 
II. Tato pohádka se občas objeví ve vysílání i dnes, 
ovšem už je zdaleka překonaná mnohem 
nesmyslnějšími Batmanovými vozidly. Ze záznamu se 
dochovaly zprávy o problemech s chlazením (jako 
prakticky u všech Batmobilů) i poznámky o 
nevyzpytatelném chování vozidla při větších rychlostech – žádný div, uvědomíme-li si, jak muselo asi 
vypadat rozložení hmotnosti a těžiště. Možná i proto se v některých sekvencích tvůrci uchýlili ke 
zrychlenému pohybu … 
 
Fantomas se zlobí 
   Trilogie o sympatickém zloduchovi v masce, 
usilujícím o vládu nad světem, určitě nikdy nezmizí z 
osvědčených filmových trháků, třebaže tam 
nemůžeme hledat ani špetku logiky či zdravého 
rozumu, a to ani v běžných situacích. Filmové triky 
jsou na úrovni poloviny 60. let, a jelikož francouzská 
produkce neměla k disposici hollywoodské tuny 
peněz, musel si režiser Andre Hunebelle vystačit se 
skromnější „filmovou vědou“. Méně pochopitelné jsou už desítky záběrů těsně za sebou, v nichž se 
pohybuje jedno určité auto, ale ztvárněné mnoha naprosto odlišnými vozy … Ovšem to je praxe, která 
přetrvává dodnes … V posledních scenách filmu hraje nezapomenutelný „létající“ Citroën, z tří použitých 
kusů pro tuto sekvenci se nedochoval ani jeden. Občas předváděný „originál“ je novodobou replikou. My 
vám přinášíme záběr na jeden z ověšených DS při natáčení na bývalém válečném letišti nedaleko Paříže … 
 
French connection 
   Zdařilý dvoudílný krimi-thriller dosahuje úrovně, 
jaká se dnes vyskytuje u těchto filmů jen zřídka, navíc 
působí naprosto realisticky a postrádá i dnešní 
neprůstřelné „hrdiny“. Gene Hackman zde zahrál další 
ze svých parádních rolí, zajímavostí je natáčení 
některých automobilových scen v běžném provozu. 
Samozřejmě, policie byla přítomná, řidiči tušili, že se 
„něco“ děje, a producent promptně nahradil veškeré 
škody, které vznikly. Bohužel, i zde se 
„spotřebovalo“ poměrně velké množství aut, ovšem šlo 
o tehdejší soudobou produkci, takže sceny zamrzí z 
dnešního pohledu. Je pozoruhodné, že si Gene 
Hackman zahrál i některé „neviditelné“ sceny osobně – 
ostatně, říká se, že byl vynikajícím řidičem. Tak si jeho 
výkony nenechejte ujít! 



 

 

 

Blízká setkání třetího druhu 
   Pozoruhodný a v jistém smyslu i přelomový sci-fi se 
automobily jen hemží. Počínaje flotilou bílých Jeepů, 
skákajících z duny na dunu v mongolské poušti (v 
reálném socialismu konce 70. let naivní představa 
tvůrců), přes „jízdní dojmy“ z kabiny montážního 
vozu jednoho z hlavních hrdinů až po zběsilou cestu 
téhož pána rodinným Fordem STW, během níž 
potkávají stále stejná vozidla … ☺! Některé sceny, 
byť přesvědčivé, nevznikly v reálu, ale na dokonalém 
a patřičně nasvětleném modelu, o čemž vás může 
přesvědčit snímek instalace doplňků před trikovým 
snímáním průletu mimozemských těles. Snad jen 
doplnění, že onen krásný Ford STW byl použitý a také 
spotřebovaný ve třech exemplářích. Tak pozor na UFO 
a při jízdě nekoukejte na oblohu! 
 
Gone in 60 seconds 
   Pamatuji si, jak v tehdejším Světě motorů tento 
snímek odsoudili a zhanobili. Nazvali jej „Eleonore“, 
jak se měl původně jmenovat – ovšem – upřímně 
řečeno, nikdy jsem nepochopil, k čemu má sloužit 45 
minut trvající honička a přes 200 zničených vozidel … 
Ale jedna pozoruhodnost tu přece jen je: na samotném 
konci filmu hlavní hrdina odjíždí, propuštěný hlídkou 
dálniční policie, aniž by byl jako viník dopadený a 
potrestaný!!! Sympatické zakončení .... Samozřejmostí 
už je, bohužel, zmatečný sestřih, při němž se nejen 
oranžový Mustang, ale i ostatní vozy, objevují v 
každém druhém záběru ve zcela jiné podobě, 
neodpovídající průběhu a logice děje. Ale to bychom 
od takových filmů asi čekali mnoho. Na snímku je 
Dodge Challenger během přípravy na filmovou 
likvidaci. 
 
Bullitt 
   Obsazení nenahraditelného Steva Mc Queena do 
hlavní role Franka Bullitta určitě přispělo ke 
znamenitému renomé filmu, který se zapsal mezi 
legendy. Skoky Mustangu a Chargeru na 
kaskádovitých ulicích byly mnohokráte, ale pokaždé 
neúspěšně, napodobovány. Na snímku je jeden z 
natáčecích Chargerů s odstraněným víkem 
zavazadelníku, přepážkou a zadním sedadlem, určený 
pro snímání detailů ve vysokých rychlostech. Jen pro 
zajímavost: skutečně „hrající“ Fordy a Dodge dostaly 
zesílené odpružení, některé zvětšenou světlou výšku, a 
další úpravy – ovšem Mustangy se na dva týdny odstěhovaly k ladiči motorů, aby se vyrovnaly zběsilému 
tempu motoricky naprosto seriových Moparů … ☺. 
 



 

 

 

Two lanes blacktop 
   Herecky i automobilově velmi zajímavý film, i 
když u nás prakticky neznámý … Najdete v něm 
nejen brutálně upravený Chevy Bel Air (na snímku), 
který ovšem účinkoval ve čtyřech použitých kusech – 
jeden se dochoval. Přátelé Muscle cars jistě budou 
obdivovat zcela nový a celým dějem se proplétající 
žlutý Pontiac GTO Judge. Záběry do interieru 
závodního Chevy odhalí jeho konstrukční 
jednoduchost a tím i spolehlivost, zvuk motoru je 
údajně původní – tedy proti zvyklostem jej 
nahrazovat silnějším či dle mínění režie 
„vhodnějším“ v postsynchronech. Jen škoda, že děj 
vyznívá nějak „do ztracena“ - nabízí se otázka, zda 
nebylo v původním plánu pokračování … 
 
Vanishing point 
   Ojedinělý filmový počin a automobilová klasika – 
bývalý závodník Kowalski za volantem Challengeru 
v nejsilnějším provedení. Koncern Chrysler poskytl 
pro tento účel pětici Dodge, a všechny byly 
spotřebovány. Vůz, který se v poslední době objevuje 
na výstavách, je novodobá replika. Snímek uchvátí 
nádhernými dlouhými záběry na zběsile se otáčející 
kola, zvuk moparské „VéOsmičky“ vyvolává 
mrazení … Za pozornost stojí i další vozy z 
tehdejšího provozu začátku 70. let. Pro zajímavost: 
Jaguar E, použitý při honičce s Challengerem, byl 
jeden funkční a pojízdný (a zlikvidovaný), jeden 
přepůlený a jeden jako holátko bez motoru. A ještě 
jeden postřeh: až se budete na Vanishing Point dívat, soustřeďte se na tragický a vzdorovitý konec 
Kowalskiho nárazem do radlic dozerů – možná si všimnete jedné nehoráznosti ☺! Znalce US produkce by 
to mělo „trknout“ na první pohled – a pak mi napište, co jste zjistili … Já vám odepíši, proč to bylo, jak to 
bylo … ☺! 
 
Christine 
   Znám mnoho lidí, pro něž je tento snímek kultovní, 
ale i hodně těch (včetně mne), kteří jej odsuzují za 
pečlivou renovaci dvou tuctů Plymouthů ´58 a pak za 
jejich cílenou devastaci. To je čin, který nemůže 
ospravedlnit jakýkoliv film. Dlouhou dobu se mělo za 
to, že přežila jediná Christine, vloni se však objevila 
druhá, což bylo po podrobném zkoumání potvrzeno. 
Děj s velmi volnou adaptací slavného románu 
Stephena Kinga je dostatečně známý, takže dodejme, 
že původních Fury ´58 bylo jen několik, u ostatních se jednalo o dostrojené Plaza, Savoy a Belvedere, v 
jednom případě dokonce čtyřdveřový. Film je prošpikovaný nesmysly, jednak technickými a jednak 
logickými. Modrý Dodge Charger Arnieho kamaráda Dennise účinkoval ve dvou exemplářích, jeden se 
dochoval. Snímek ukazuje trosky zdecimovaných Christine před sešrotováním – na fotech, která mám, je 
možné spočítat prakticky všechny zlikvidované exempláře … 



 

 

 

 
Jurasic park 
   Jedno z prvních počítačově efektních děl Stevena 
Spielberga odstartovalo pekelnou dinomanii – příšery 
a prehistorické obejdy koukaly z TV, řvaly z rozhlasu, 
zhlížely z novin a časopisů, ale zejména z prodejních 
stánků. Člověk měl pomalu strach otevřít lednici nebo 
krabičku kondomů, aby na něj odtamtud nevyletěl 
Tyrannosaurus nebo Deinonychus … Ale to už je dnes 
úsměvné, přežili jsme zánik Země, avatarské modráky 
i všelikou jinou havěť, tak se osvěžme pohledem na 
jeden ze „speciálních“ Jeepů Wrangler, účinkující ve 
filmu. Evidentně dobrá nálada tvůrců filmu pramení z 
poznatku, že určitě nikde poblíž nemůže být hladový 
veleještěr, který by na ně otevřel svou obří hlavu! Určitě ne … POMOOOC!!!! UÁÁÁÁÁÁÁÁ!!! NĚCO 
MNĚ ŽEREEEE!!!  ☺ 
 
Špion, který mne miloval 
   Snad jsem ten název nespletl, já mám v bondovkách 
odjakživa zmatek, i když mám rád jen dvojici Connery 
– Moore s jejich slabůstkami, mírně opovržlivým 
nadhledem, suchým humorem a neopakovatelnými 
glosami (pohříchu nepřeloženými a nepřeložitelnými 
do češtiny). Dnešní Bond na mne působí jako lehce 
„termální“, násilnický a uboze korektní příslušník 
mafie ze Soči, financující olympijské stadiony … Ale 
důležité jsou vozy, které dobrák a chytrá hlava Q 
připravil pro agenta 007. Mezi ně patří klínovitý 
supersport Lotus Esprit, vybavený pro podmořskou 
plavbu. Samozřejmě filmově, jak vidíte na 
našem snímku. Jedná se o pouhou maketu – a ve 
scenách s autem a potápěči si určitě všimnete 
rozměrového nepoměru vozidla a „zloduchů“ … 
 
Metropolis 
   Možná nebudete souhlasit, ale osobně považuji 
tento němý film Fritze Langa z roku 1928 za 
jeden ze dvou průlomových snímků tohoto žánru 
v dějinách kinematografie. Bezmála 90 let starý 
snímek překvapí úžasnými záběry, které musely 
diváky té doby naprosto šokovat … Pokud 
nevydržíte u monumentální podívané celé dvě 
hodiny, koukněte se na clip Radio Ga-Ga 
skupiny Queen – ten se totiž uprostřed 
Metropolisu „odehrává“. Mnoho scen se muselo 
točit technikou animace, např. proudy vozidel na 
visutých dálnicích, proto je na fotografii několik 
asistentů, kteří podle připraveného scenáře 
posunovali půvabné modely tehdejších 
vozidel … 



 

 

 

Le Mans 
   Ještě jednou Steve McQueen, zde na místě 
závodníka, bojujícího o vítězství v legendárním 
závodu. Spolu s podobně laděným filmem Grand Prix 
jeden z nedostižných počinů americké kinematografie. 
Na snímku ležící hlavní hrdina v pause mezi 
natáčením. Při krkolomných situacích vždycky 
zachoval chladnou hlavu a získal si prý naprostou 
důvěru kameramanů, které vozil na miniaturních 
stoličkách na zádi svého supersportu. Velká škoda, že 
se dnes takový film objevuje ve vysílání jen ojediněle. 
Pokud budete mít příležitost, nenechte si tenhle 
zážitek ujít. V době, která neznala prakticky jiné triky 
než zadní projekci či střihačský pult, vznikla napínavá 
podívaná té nejvyšší kvality. 
 
Bílý a rudý bratr 
   No a na závěr jeden absolutně 
neautomobilový snímek, ale přesto 
úsměvná fotka. Když se v někdejší 
Jugoslávii u Plitvických jezer stal z 
celého okolí Divoký západ vymyšlených 
Mayovek, užili se Lex Barker a Pierre 
Brice koňského sedla i horka dosyta. 
Takže není divu, že je objektiv 
fotoaparátu zastihl pohodlně opřené o 
VW bus, v jehož stínu jistě přemýšleli o 
indiánských pravdách … ☺ 
 
 
    



 

 

 

 

Nejen oblaka naftového 
dýmu… 
 
…ale i oblaka modrého dýmu z výfuků 
dvoudobých motorů mohla čoudit z vozů 
Avia. Ne těch nákladních, které ránem 
socialistického Československa rozvážely 
vše dostupné do Samoobsluh, Jednot, 
Pramenů a různých obchodních domů, 
ale ty malé osobní, které málokdo z nás 
viděl na vlastí oči. Vývoj malých lidových 
automobilů v padesátých letech se 
nevyhnul ani letňanské Avii. 
 
        
 
   Ač se letňanská Avia zabývala hlavně výrobou letadel, od druhé světové války stále více pronikala i do 
automobilového průmyslu. Nákladní vozidla ale postupně vytlačila z výrobního programu letadla a z bran 
závodu vyjížděly mimo jiné nákladní Škody nebo známé „vejtřasky“ Pragy PV3S. Mimo to Avia vyráběla 
karoserie pro Aero Minor II. Na vozy pod svojí značkou Avia došlo v padesátých letech. 
   Snad každá firma, která měla po druhé světové válce blízko k automobilové výrobě, pracovala na lidovém 
automobilu. Malých levných automobilů byl akutní nedostatek. I v Avii se věnovali čile vývoji lidového 
automobilu. Za základ byl použit motocykl Jawa 350. Automobil měl nabídnout větší komfort za stejné 
peníze.  
   Podařené vozítko vyjelo poprvé na prvomájový průvod v roce 1956. Jednalo se spíše až o třímístný vůz 
s karoserií z duralového plechu, kterého měla Avia z výroby letadel na skladě ještě dost. Avia se 
pyšnila motorem o zmíněném objemu 350ccm, umístěným vzadu. Vzduchem chlazený dvouválec měl 
výkon 14k, převodovka byla čtyřstupňová. Při 340 kilogramech dosahoval vozík osmdesátikilometrové 
rychlosti. Variabilita vnitřního prostoru byla jako u McLarenu F1 ☺. Řidič seděl uprostřed. Vzadu za ním 
byl prostor pro dva cestující. Unikátní byl vstup do vozu, který byl možný po odsunutí střechy. Ta se dala i 
vyjmout a měli jste hned malý kabriolet!   
   Projekt byl, jako mnoho jiných zastaven v roce 1958 a Avia 350 se stala rychle historií. Počty vyrobených 
prototypů se různí. Jeden havaroval při testech. V relativně nedávné době se na internetu objevily fotografie 
dvou vozů ve stavu před renovací. Jeden z nich je z roku 1956, druhý, již s menšími koly, převodovkou 
přímo pro tento vůz je mladší.   
 
   Vozy se značkou Avia se objevily i v československém 
motorsportu, kdy soukromí jezdci s větší či menší 
podporou národního podniku Avia startovali ve formuli 
Easter nebo F3.    
   Avia III (na snímku) s motorem BMW 750 Miroslava 
Jurči se dochovala do dnešních dnů. Procestovala svět, 
prošla renovací a nedávno byla na aukci prodána za tři 
miliony korun.  
   
    
Text: Michal Primák        Foto: Archiv Michala Primáka 



 

 

A přece se točí 
 
   Zajímavá kniha o historických vozech nemusí nutně 
popisovat vývoj a vznik zajímavých vozů, fotky prototyp ů, 
slavné úspěchy ze závodních kolbišť. Krásná a úspěšná kniha 
může být i pohádka. A i mezi veteránskou literaturou najdeme 
pohádku. Alespoň mě tak kniha Jana Králíka vždy připadala.       
 
   Snili jste někdy o tom, jak v zapomenuté stodole najdete starý 
vzácný veterán, levně ho koupíte a sami si z něj uděláte výstavní 
kus, sklízející obdiv na všemožných akcích spjatých s veterány? 
Autor v této knize popisuje dvacítku příběhů těch, kdo toto „štěstí“ 
měli. Budete vtaženi do děje a držet palce pánům Šilhovi, 
Kratochvílovi, Příhodovi, Urbanovi, Valšubovi a dalším 
s renovacemi jejich strojů. Zažijete jejich muka při koupi, větší 
muka při renovaci a shánění dílů (internet neexistoval ☺) i radost 
při prvních jízdách. 
   Publikace byla již vydána v několika nákladech a stále ji můžete 
pořídit v knihkupectvích či na burzách. Já tu svoji poprvé četl na 
počátku devadesátých let.   
   Knihu vydalo poprvé Nakladatelství dopravy spojů v roce 1989.  
_______________________________________________________________________________________ 

Tatra 
 
   Publikací věnovaných jedné z našich nejlepších 
automobilek vznikla spousta. Některé jsou lepší, jiné horší. 
A většina jich omílá stále stejná fakta. Což je pochopitelné, 
těžko očekávat nějaké převratné novinky, po desetiletí 
utajované. Pokud ale píši knihu, měla by být pravdivá. 
     
   Ne, neobviňuji autora Martina Janíka ze lži, to bych si 
nedovolil. Spíše mi jde o to, že pokud píši knihu či článek a píši 
již stokrát napsané, neměl bych zapomínat na ověření 
informací, jež přináším. Faux pas je článek, popisující událost, 
která se nestala, případně se stala jinak, než uvádím, uvádím 
informace o technických údajích či počty vyrobených kusů, o 
kterých se víc domnívám než vím, či popisuji historii 
konkrétního vozu jinak, než se skutečně stala jen proto, že je to 
tak desetileté omílané. 
   Příkladem může být popisovaná historie prototypu Tatry 613 
Coupé, která se desetiletí vypráví a píše jinak, než byla skutečnost.     
   Celkově ale kniha popisuje kompletní historii od prvního vozu ještě pod značkou NW až po poslední 
modifikace Tatry 613. Jako encyklopedie Tatry je to málo a na stručný přehled zase moc. Není „něco mezi“ 
zbytečné?  
   Knihu vydalo nakladatelství Computer Press v roce 2005 
 
Text: Michal Primák  



 

 

Simčí geny minulých generací … 
 
 Milí přátelé, v minulém čísle vám popsal 

Michal své Simčí začátky – nyní je tedy řada na mně. 

Arci to nebude jednoduché a ani stručné – jednak 

stručně psát nedovedu a potom, vzhledem k tomu, jak 

velké místo zabírá odjakživa tahle magická 

francouzská značka v mém srdci a v mé duši, můžete 

počítat s dalším seriálem našeho časopisu. Ale 

přejděme k ději: 
 Za to, že se Simca stala kusem mého života, 
může vlastně můj táta. Byl šoférem, který otvíral dveře 
auta s radostí, znamenitým řidičem, ale i majitelem 
několika zajímavých vozů soudobé produkce. Pominu-
li jeho válečné a těsně poválečné jízdy na silném 
belgickém motocyklu Sarolea (oblíbeným sportem byly 
prý jízdy s kamarádem Ivo T., vlastnícím moto Rudge, 
sem a tam po náměstí – samozřejmě ke zděšení 
místních, ovšem někdy v r. 1946 se to asi ještě tak 
nebralo), pominu-li jeho oblíbené a do konce života 
vzpomínané válečné nákladní GMC CCKW 353, které jeho výtvarná skupina s profesorem dostali k 
disposici během studia na pražské AVU, a jezdili malovat (a řádit) k Máchovu jezeru. Pak přišla dost dlouhá 
pausa. Během ní si prý táta občas vypůjčil kolegovu Piccolu, ale nebylo to ono. 
 Přišla polovina 50. let a táta získal dost prostředků, ale hlavně konexí, aby se zapsal do pořadníku 
čekatelů na nový vůz z Mototechny. Tehdy byla zrovna oznámena smlouva s býv. NDR o dodání první serie 
Wartburgů 311 na náš trh. Tehdejší nabídka byla chudičká, ale o tom až jinde či   jindy. V roce 1957 (pokud 
se táta nespletl ve vzpomínkách), mu zavolal dobrý kamarád z tehdejší rozdělovny nových vozů s tím, že má 
pro něj zajímavost v jihlavské Mototechně (tehdy jeho a později i moje bydliště spadalo pod okres Jihlava, 
tedy SPZ začínaly písmeny OX). Tátu tam už čekali a vedoucí mu přednesl nabídku, na jakou měl tehdy 
štěstí jen málokdo. Táta si totiž mohl dokonce vybrat!!! „Mrňousy“ - 4CV, odmítl okamžitě. Pak mu nabídli 
Š 440 – to už bylo lepší, ale táta nechtěl nic dvoudveřového a s malým zavazadelníkem. Tak se mu prý 
zazdálo, že na něj konečně zbyl ten Wartburg, u kterého se předem smířil s dvoutaktem. Ale vedoucí ho 
zavedl pod stříšku na dvoře, kde stály dvě zcela nové Simky Aronde. Jediné, které byly k disposici pro celý 
okres Jihlava. Jednu si prý bere ředitel jakéhosi velkého podniku či úřadu, druhá prý přišla z rozdělovny 
přímo na jeho jméno. Pokaždé, když se táta ve vyprávění dostal k tomuhle okamžiku, zjihl mu hlas 
dojetím … Simku miloval, jako žádné jiné auto předtím, ani potom ...Tak se druhý den stal majitelem 
nádherné černé Simky, která způsobila obrovský rozruch v našem tehdy ještě maloměstě, protože tam za 
nejluxusnější auto platila Škoda 440, kterou měl jistý primář. 
 Nastaly krásné časy, které si můžete prohlédnout na několika dobových foto. Simca se stala tátovou 
pomocnicí i radostí, vozidlem i kamarádem, věcí potřebnou, i láskyplně ošetřovanou. Projela s ním 
skrznaskrz celou rodnou Vysočinu, dlouhé jízdy do Prahy nebo na Slovensko, ale také třeba do Polska, kam 
odjel malovat na pobřeží. Navázal tam několik přátelství, jedno dokonce s jistým polským Simkařem, který 
koupil tehdy také novou Aronde (za valuty ze zahraničí) a jezdil s ní až do své smrti někdy koncem 70. 
let … Pořád si s tátou psali … 
 A pak přišel životní předěl – táta se někdy koncem roku 1959 seznámil se svou budoucí ženou a mou 
mámou. Láska to byla veliká a celoživotní, a jistě se přenesla i do duše černé francouzské krásky, která 
čerstvě zamilovaný pár vozila. Přišla svatba a svatební cesta. Protože táta měl rád polské pobřeží, jeli s 
mámou na novomanželské putování právě tam. Aronde dostala mohutnou zahrádku na střechu, kde se v 
pouzdrech pod nepromokavou plachtou ukryly tátovy malířské potřeby, v kufru bylo jen to nejnutnější, ale 



 

 

hlavně půjčený rozměrný stan. S vidinou dvoutýdenních líbánek dojeli do blízkosti přístavního města 
Gdaňsk, utábořili se v autocampingu, a za chvíli se již hbitá Aronde proplétala uličkami, dosud lemovanými 
troskami domů z války, občas potkala i nějaké osobní auto, ale většinou jen animální zápřahy, dostala se až k 
dosud stojícím bunkrům a odpalovacím rampám z války, které táta rád fotil, aby se vrátila do campu s 
vidinou odpočinku pod letitými voňavými borovicemi. No a ještě toho dne se dalo do deště. Simku, ale i 
stan skrápěly potoky vody, lesklá karoserie zešedla odrazem těžkých, vodou nasáklých mraků, ve stanu 
skoro všechno plavalo … (Od té doby máma neměla ráda Polsko, byť za to tahle země a její obyvatelé 
nemohli … ☺). Jelo se po pár dnech domů a začal běžný rodinný život. Ženatý, pravidelně, dobře a 
podomácku živený táta blahobytněl a rozměrově se zvýrazňoval … A když k tomu přišly ještě úvahy o 
založení rodiny (tedy založení MNE), táta musel – málem s pláčem – dojít k závěru, že francouzská 
šlechtična z Poissy začne být malá. Rozhodnutí nemilé, ale dvoučlennou rodinnou radou stvrzené. …. 
 Nového „ženicha“ pro nablýskanou Simku táta hledat nemusel. Byl rozhodnutý prodat ji kterémusi 
kamarádovi do Kolína, jak se počátkem šedesátých roků stalo. Simca měla najetých asi 50.000 km a za 
takový (byť lehce) ojetý vůz se tehdy platilo víc než v Mototechně, protože byl k disposici HNED. Táta se 
ale zachoval slušně, čestně (ostatně jako celý svůj život) a Simku prodal po poctivé slevě. Mezitím 
samozřejmě opět pátral po vhodném vozidle. To už se nabídky trochu rozšířily, samozřejmě opět jen na 
poukaz či odměnou při udělení státního vyznamenání, ale známosti nade vše … ☺. Takže stále 
dvoudveřovou Octavii odmítl, stejně jako Wartburg. Moskvič by mu vyhovoval robustností, ale vnitřním 
prostorem už méně … Volgu odmítl jaksi z přesvědčení a na Tatru 603 se do konce života díval poněkud 
spatra – já vlastně ani nevím, proč … No a tak mu vedoucí (opět) jihlavské Mototechny už ani nenabízel 
malý Fiat 600, ale dvojici, která měla hodně společného, ale i hodně rozdílného: Simku Aronde P60 – tedy 
Elysée, nebo Hillman Minx, tehdy naprostou novinku v ČSSR. Táta vyzkoušel obé – ze Simky byl nadšený, 
byla pružná, tichá, dokonale odpružená, komfortní, ale – bohužel – uvnitř prakticky stejně malá jako její 
„vousatá“ předchůdkyně. Táta s těžkým srdcem odmítl úhledný francouzský vůz a třetím členem rodiny se 
tak stal Hillman Minx v šedomodré kombinaci, o němž jsem se již zmiňoval v představení tohoto vozu. A 

pak přišel na řadu čtvrtý člen rodiny – totiž Já – ale to už si 
necháme na příště … 
Tak na závěr pozdrav tátovi do nebeského atelieru, před 
nímž na vyhrazeném obláčku určitě stojí dvě milované 
bytosti – jeho manželka a moje máma, a vedle? Vedle určitě 
černá Simca … 
 

Text: Pavel Kopáček  Foto Pavel Kopáček st.,  
Olga Kopáčková, archiv Pavla Kopáčka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      Plně naložená rodinná Aronde v polských ulicích.                           Simca byla svědkem i deštivé svatební cesty mých rodičů –  
                                                                                                                             máma před stanem v Polsku (1960). 



 

 

 

Oslavujeme nebo vzpomínáme 
 
Výročí Prosinec 
 
   Když se počátkem 70. let objevily ve výrobním programu 

amerických automobilek tzv. „kompakty“, většinou 

vzbudily rozporuplné ohlasy. Přesně tak lze vystihnout 

nejmenší a poměrně radikálně konstruovaný model čtvrtého 

amerického koncernu. Připomeňme si, že 3. prosince 1979 

sjel z montážní linky poslední AMC Pacer. „Americky 

malý“, ale široký hatchback nebo STW, vybavený řadovým 

šestiválcem nebo V8, pokládali jedni za okouzlující (já taky, 

jak jinak ☺), druhým připadal naprosto odpudivý. Zajímavostí je rozdílná délka pravých a levých dveří, 
kladem rozměrný interier a opravdové pohodlí – tedy ideální „daily driver“ i na dnešní dobu. 
 
   7.prosince 1931 je den, kdy továrnu v Dearbornu opustil 
poslední Ford A. Tento americký bestseller následoval 
legendární „Téčko“ a stal se jedním z prvních skutečně 
světových aut. Následoval jej neméně slavný Ford V8. Po 
ukončení výroby se linky na šest měsíců zastavily a 
vyměňovaly se celé strojní komplety. Produkce se rozběhla 
až začátkem dubna následujícího roku. Dodnes jezdí po 
světě tisíce „Áček“, některé i u nás, nejen s továrními, ale i 
zakázkovými karoseriemi. Na obrázku je modelový ročník 
1929. 
 
   V Londýně se 10. prosince 1868 rozsvítil první semafor. Do dnešní podoby 
měl velmi daleko, tvořily jej dvě nádoby nad sebou, v nichž hořelo plynové 
osvětlení. Barvy se měnily ručním otevíráním a zavíráním krytů, podle 
dobových svědectví u některých „jezdců“ barevná světla způsobila paniku, ale 
ani široká veřejnost tehdy semafor nepřijala s nadšením. Další pokusy a 
vylepšení se datují do 80. let 19. století, ale opravdový semafor přišel na svět až 
s elektrifikací měst. Na našem obrázku je ručně obsluhovaný semafor v USA v 
druhé dekádě 20. století.  
 
   Světoznámá britská firma Bentley Motors ztratila 14. 

prosince 1931 samostatnost. Tento den ji – byť jen víceméně 
formálně – přebírá Rolls-Royce. Bentley, založený roku 
1920, proslul stavbou superluxusních a drahých vozů. 
Nesmíme zapomenout ani na firemní sportovní aktivity, např. 
Účast v LeMans. Legendárním typem se stal kompresorový 
Bentley, přezdívaný „Nejrychlejší náklaďák na světě“. Bentley 
se v následujícím období postupně přizpůsoboval modelům R-
R, od nichž se později lišil jen zaoblenou maskou chladiče. 
Předválečná britská klasika je zastoupená i u nás, v perfektním 
stavu se dochoval těsně předválečný exemplář s karoserií 
Thrupp & Maberly, dodaný do ČSR jako zcela nový. 
Propagační foto představuje sportovní Bentley 4,5 litre ročníku 1938/1939. 



 

 

 

   Mezi prosincové jubilanty zahrňme i známou švédskou firmu 
SAAB (Svenska Aeroplan AktieBolaget), která vyrobila 16. 

prosince 1949 svůj první automobil. Předcházely mu dlouhé 
zkoušky prototypu, který pojmenovali „Ursaaben“. 
Aerodynamicky výjimečně dobře řešená karoserie byla 
zároveň na svou dobu hodně avantgardní, dobový tisk 
kritisoval zejména úzký rozchod kol. Naopak, dvoudobý motor 
byl velmi točivý a postupem času se stal firemní legendou – 
zejména po mnoha vítězstvích v rallye. V roce 1965 firma 
mění název na Saab AktieBolag. Saaby, proslulé také 
trvanlivostí, spolehlivostí a vysokou úrovní pasivní ochrany, jsou dodnes známé z našich silnic. Dlouhou 
doby tvořily cenovou špičku nabídky Tuzexu, mezi jejich české majitele patřil i herec Bohuš Záhorský nebo 
Pavel Landovský. Na snímku Saab 92 z poč. 50. let. 
 
   Slavný den pro příznivce třícípé hvězdy – 22. prosince 1900 

spatřil světlo světa první Mercedes toho jména. Velký a tehdy 
supermoderně konstruovaný cestovní vůz o výkonu 35 koní a s 
maximální rychlostí 75 km/h byl pojmenován podle dcery 
Emila Jellineka – konstruktera, závodníka a zástupce firmy 
Daimler ve Francii. Pohledná dcerka nesla starobylé španělské 
křestní jméno Mercedes, které se od té doby objevuje na 
chladičích legendární automobilky. Proslulá hvězda vznikla 
později a její tři cípy znamenají využití techniky M-B ve vzduchu, na zemi i na vodě. Proslavené Mercedesy 
Simplex z prvního desetiletí jezdily i u nás, velmi často v majetku aristokracie. 
 
Sympaťák s knírem a nezbytnou cigaretou, sedící za dřevěným 
volantem velkého raceru, je Louis Joseph Chevrolet, narozený 25. 

prosince 1878 ve švýcarském La Chaux-de-Fonds. Celá rodina 
vycestovala za lepší obživou do Spojených států, kde mladý Louis 
začal stavět automobily a spolu se svým bratrem se pravidelně 
účastnili závodů. Zpočátku se Chevrolet orientoval na movitější 
klientelu. Firma se následně stala součástí koncernu General Motors a 
Chevrolet proslul stavbou levných a spolehlivých čtyřválců Capitol a 
Confederate. Jeho největším konkurentem byl Henry Ford, a 
soupeření obou značek trvá se střídavými úspěchy dodnes. 
 
Hlavní město Japonska se 26. prosince 1933 stalo místem založení 

firmy Nissan Motor Company. Původní název zněl Dat Jidosha 
Seizo Company, který však v rejstříku vydržel pouhý rok. Od té doby 
se firma jmenuje tak, jak ji známe. Nissan začal vyrábět osobní auta 
(např. licenční Austin Seven) a užitkovou techniku. Stal se jedním z 
největších dodavatelů dopravních prostředků japonské císařské 
armády, po válce došlo k radikálnímu útlumu výroby, která probíhala 
pod dohledem amerických ozbrojených sil až do konce roku 1955. 
poté se automobilka specialisovala na malé automobily, které již 
koncem 50. let exportovala, postupně přibyly legendární sportovní 
240 Z či representační Nissan President (který byl kdysi v bídném stavu v Praze na prodej za 5000 Kčs). Na 
továrním snímku je typ Bluebird z poč. 60. let. 
 

Text: Pavel Kopáček    Foto: Archiv Pavla Kopáčka 



 

 

Pro kluky (ale i jejich hravé tatínky) … 
 
   Je snad zbytečné, abych psal cokoli o blížících se Vánocích – okolí nás nenechává na pochybách – a 
někteří zdatní obchodníci otravují už od října. 
   Ale vraťme se na chvíli do našich klukovských let, kdy se ještě pod stromeček nedávaly různé natahovací 
a vláčné slizy, PC hry o vyhlazení lidstva, kreatury bez kousku lidské podoby, a podobné lahůdky, ale věci, 
na které se nezapomíná a které – pokud vydržely pokusy o ukojení dětské zvědavosti – máme mnohdy 
dodnes. Záleží na věku – osobně patřím do skupiny, která dostávala od Ježíška přenádherné věci z tehdejšího 
i dnešního pohledu – např. metrovou Tatru 111 … Ale pod velkým ozdobeným smrkem se objevovaly i 
Matchbox posledních „áček“, ale zejména „béčka“ a „céčka“, detailně zpracované malé Schuco, stojící na 
kousku tmavošedého molitanu v průhledné plastové krabičce, malé, ale hezky udělané Corgi Juniors, i větší 
Corgi (1:43) – mým dodnes nejoblíbenějším je fialový Rover 2000 s „prosklenou“ střechou. Občas ona 
milovaná nebeská darující bytost přinesla i něco exotičtějšího, to když se u nás v malé serii objevily krásně 
zhotovené Mebetoys (1:43) či Politoys, Norev, Gama či Siku. Ostatní už dovezl Ježíšek zvenku – u nás 
vcelku neznámé Polistil, Dinky či Tekno. Ale i české malé setrvačníkové modely náklaďáků – bylo jich 
tolik, že z nich šlo zhotovit malé ČSAD a – jak si vzpomínám – stály po desetikoruně. Z vánočního 
autoparku mám doma mnoho věcí, zas takový likvidátor jsem nebyl … ☺. Několika vzácnými kusy přispěla 
i moje dnes bezmála 96letá babička, která uschovala hračky, které jsem si k ní jako dítě přivezl a jako malý 
sklerotik na ně zapomněl … Dneska, když je vezmu do ruky, sevře se mi srdce, protože zase vidím a cítím tu 
krásnou domácí vánoční atmosferu, rozesmáté tváře rodičů a prarodičů, a ocitám se v době, kdy se malému 
rošťákovi otevírá svět, který jej láká na svá tajemství – a tvrdé dopady reálného života jsou někde strašně, 
strašně daleko … 
   Uschovanou mám i Tatru 805 na klíček, malou setrvačníkovou žlutočervenou elektriku (= tramvaj), bílý 
velký Ford Mustang na baterie, který „sám“ jezdil a nikdy nespadl ze stolu a Chevy Corvette stejného 
výrobce a systemu. 
   Dosti výčtu – každý máme jistě svou garáž plnou vzpomínek, já si tu svou plním semtam dodnes, když mi 
náhoda přihraje něco z mých dětských let – a přijměte pozvání do království klukovské duše minulých dob a 
celého světa. 
   Přeji vám, abyste v každém věku našli pod stromečkem věc, která k vám promluví chlapeckou řečí a 
kterou si uschováte jako hřejivý kousek štěstí. Bohatého Ježíška, přátelé! 
 

Text: Pavel Kopáček     Foto: Archiv Pavla Kopáčka 
 

   Nádherný model autobusu (možná spíše studijní kus než hračka) se           Chlapečku, vylez z tý Corvettičky, ta je na autosalon! 
   objevil na prodej v Hershey. Cenu si ani netroufám odhadnout.                     Béééé, já to povím tatínkovi a von začne schválně  
                                                                                                                                 kupovat Fordy, abyste věděli. Tak! 



 

 

  Dinky Toys se u nás moc neprodávaly – poslední Dinky jsem si           I sovětské děti měly krásné hračky, ale asi hlavně v Moskvě … 
    koupil na veteranském veletrhu v Německu v 90. letech.                              V odlehlých vesničkách bylo určitě hůř … 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Tomuhle se za mého mládí říkal ráj! 

 
 
                                                                  Chtěli byste šlapací autíčko, chlapci?  
                                                 Smůla, ledaže by je měli v Chotusicích na burse … 



 

 

          Podlepte tatřičku tvrdším papírem a začněte tvořit!                              Čtveřice Macků – a jak musely vypadat v barvě!  
       Ruku na srdce, že byste přisedli a pomáhali hasit? ☺ 

Česká nabídka kdysi velmi dávno. Několik kousků mám, poslední 
akvisicí je sanita Š 1203, kterou mi nedávno od kohosi přinesla  

     Tak tohle byly Corgi 1:43 … Vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky …                                                        manželka … 

       Když autíčko, tak rovnou F1! Zvlášť, když ten kníratý chlapík                       Dvanáct jedním mávnutím … Ale to nebyly běžné   
                 v „dospělé“ formuli je legendární Sir Graham Hill!                                       hračky – testovala se na nich trvanlivost barev. 
 
 
 
 
 



 

 

Here comes „ten zatracenej kluk vodvedle, co dostal Austina.          Tenhle stroj sice nemá kola, ale je tak fantastický, že jej 
   Od tý doby na něm Mary vodnaproti může nechat voči ...“                      prostě vidět musíte! Ale že by to fakt chodilo? 

  Během hospodářské krise byla jakákoliv práce darem z nebes …                Moskevské tržiště aneb když hasičák vezme roha … 
   A malí špunti pak mohli dostat takové nádherné plechové auto! 

        Kdo první utrhne Santovi fousy, dostane světle modrou  
Že by asociace na Divoký západ a pozdější rozmach automobilismu?                                       Impalu STW ´65!!! 



 

 

Jak nás zdobí Paní Zima … 
 
… aneb pár bíle pocukrovaných a třpytících se obrázků … 
 
Foto: Archiv Pavla Kopáčka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pro zasmání a dobrou náladu, i když silničáři zlobí a grog stačil 

vychladnout … 
 
Foto: Archiv Pavla Kopáčka 

         Slečinko, pozor na ouška, ať vám do nich nenafouká ! 

 
 

      Jo, je to možná trošku kýček, ale na Vánoce to strpíme … 

         Máte doma Adler a dřevěné lyže? Tak na co čekáte?               Zazimovali jste „Téčko“? Nesmysl! Takhle můžete jezdit celou zimu.  

                Člověče, mně Ti je nějak chladno na uši …    Co byste řekli? „Konečně! Pravá zima je tu!“ 
       Co kecáš – před chvílí jsem viděl, jak Ti mrazem upadly!!!                                        A nebo: „No nazdar, to zas bude marast!“ 



 

 

    Do deseti minut jsem na cestě – ať už autem nebo taxíkem!                  Bohatou sněhovou nadílku vám přejí zaměstnanci firmy DkW! 

         Koncert pro 130 RS a orchestr – jak jej pamatujeme!                         Jak vypadá zima na tomhle místě dneska? Stejně idylicky? 

 
 



 

 

 

Z deníčku „BLÁBOLNÍ ČKU“ 

 
   Tenhle deníček jsem vám, milí přátelé, dosud nepředstavil, 
ač existuje na dosah od mého psacího stolu už hezky dlouho. 
Píši si do něj „bláboly, cancy, hlody, plky a jaloviny“, 
slyšené, viděné či čtené kdekoli. Ani jsem nebyl pevně 
rozhodnutý něco z Blábolníčku zveřejnit – a to až do 
předminulého týdne. Tedy slyšte: 
 
   Potřeboval jsem si cosi zjistit o jednom dávno zapomenutém 
maďarském náklaďáku. Třebaže se plynně domluvím několika 
jazyky, řeč našeho uherského souseda mezi ně nepatří. Tvůrci 
takových stránek na to myslí a zpravidla nabídnou ještě další 
jazykovou mutaci. Tady nenabídli. Avšak u horního okraje 
monitoru se vysunula lišta s dotazem, zda chci stránku 
v maďarštině přeložit. Byl jsem znechucený, protože žádný 

překladač na světě nevyrovná se aktivní znalosti jazyka, ale klepl 
jsem na „ano“. Dostal jsem se na úvodní stranu a tam klepl na 
„Značka auto“ – doslova takhle … A ejhle: na monitoru 
vyskočily desítky znaků automobilek a … a já jsem ustrnul � 
☺! A další zápis do mého Blábolníčku byl na světě. Sestavený 
do vět by zněl asi takhle: 
   Když se začnou v blátě protáčet zadní kola mého Tuláka, je 
čas přesednout do Kdo bzučí. Ten si poradí skoro se vším. Jinak 
k jízdě do Tesca bych asi používal Závislý, protože je obratný a 
všude se dá zaparkovat. Špatný by nebyl ani Zpěvník nebo 
Sluneční paprsek, ale to už chce být bohatý, neboť jde o krásné 
veterány. Na dlouhé cesty bych asi použil nějaký starší Brod, případně Vyhnout se; už dávno jsem zjistil, že 
jsou pohodlné a spolehlivé. I ten největší Sídlo je pro mou neskladnou postavu příliš malý, ale zato takový 
Kontrolor , tam je místa jak na tanečním parketu. 
  
  Tak, milí čtenáři, to jsem převedl do souvislých vět vše, čím mne překladač nakrmil. Trvalo mi asi dvě 
minuty, než jsem pochopil, že „otrocky“ přeložil vše, včetně značek aut.  
 
Přikládám rozluštění: 
Kdo bzučí – Hummer 
Brod – Ford 
Kontrolor  – Checker 
Tulák  – Rover 
Vyhnout se – Dodge 
Sídlo – Seat 
Závislý – Reliant 
Zpěvník – Singer 
Sluneční paprsek – Sunbeam 
 
Tak zase někdy u postřehů z Blábolníčku …☺ 
 

Text: Pavel Kopáček       Foto: archiv Pavla Kopáčka 



 

 

  

 

 
                    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  

 
www.simcacentrum.cz 



 


