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další zajímavosti ze světa historických vozidel 

       



 



 

 

 

 

 
   Vážené čtenářky a čtenáři, milí přátelé, 
 
tak jsem nedávno procházel několik článků na netu, veteránská fora a další nosiče informací. Zarazil jsem se 
u článků, velebících nedávno objevený prototyp Škody 1000MB kabrio či Tatry 613 Coupé Vignale. Tak 
jsem zvedl telefon a zavolal pár lidem a taky prošel svůj archiv. 
   Tak předně Tatra 613 Coupé, prototyp od italské karosárny Vignale, byl zničen při nehodě o strom. Auto 
bylo odstaveno a postupem času poměrně dost shnilo. Po čase vrak koupil jeden člověk z Bratislavy, který 
za použití karoserie z běžné chromky, stvořil opět dvoudvéřovou Tatru 613. Nebyla to ani replika původního 
coupé, prostě běžná T613 s dvěma dveřmi. Z originálu použili sedačky a možná pár drobností. Vše ostatní 
šlo do šrotu. Fotografie jsou k dispozici. Tatra se dochovala do dnešních dnů a nyní prochází „renovací“. Ty 
uvozovky jsou zde na místě, protože renovací nazývám stav, kdy se vůz obnovuje dle původní specifikace, 
ideálně do stavu, v jakém sjel z výrobní linky. Ani do lepšího, ani do horšího. V tomto případě je Tatra 
uváděna do podoby prototypu od Vignaleho, za který je mylně (nebo úmyslně) vydáván. 
   Že se původní prototypy Š1000MB v otevřené verzi dochovaly, se povídalo dlouho. Majitel modrého 
kabrioletu, letos poprvé představeného, prototyp skutečně měl. Ale tak shnilý, že jej nepoužil. Zato použil 
dvě Škody 1000MB, jedna z nich byla dvoudvéřová verze MBX. Uříznout střechu u MBX jistě nebylo tak 
těžké. Pak stačilo vzít detaily ze shnilého prototypu, nastrojit je na nebohé MBX a prototyp je na světě. 
Anebo také podvod je na světě.  
   V případě Tatry 613 Coupé se nedá mluvit o prototypu Vignale, dokonce ani o prototypu jako takovém, ani 
o kopii či replice. Je to ojedinělá stavba Tatry Kopřivnice, nyní uváděná do neodpovídající podoby.  
   U škodovky jde vlastně o bastl. Protože nositelem původnosti je u historického vozidla rám, případně 
karoserie. A ta je zde jiná. 
   Proč ale tak příkré odsouzení za auta, jejichž uvedení do současného stavu stálo spoustu peněz, času a 
energie? Odpověď je jednoduchá. Protože jsou lživě vydávána za originál!              
 
     
                 S přáním pohodového roku 2014 
  
                                      Michal Primák 
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Socialistická radost 
 
   Vytvořit Muzeum socialistických vozidel není žádný světoborný nápad. Auta v takovém muzeu 
vystavovaná těžko vyhrají Soutěž elegance v konkurenci předválečných vozů, nevyhrají závod v konkurenci 
koňskými stády nabušených monster, nepřinesou finanční zhodnocení svým majitelům, ani se na ně 
nebudou jezdit koukat autobusy plné zahraničních turistů. Vlastně není žádný důvod takové muzeum 
zakládat, shánět prostory, spravovat expozici, a každou volnou chvilku věnovat návštěvníkům, kteří sem 
zbloudili při nedělním výletu. Existuje jen jediný důvod, proč to udělat – RADOST.  A věřte mi, že ta je zde 
znát na každém metru. Nejen, že Vás uvitá příjemný průvodce, který Vám nenuceně nabídne možnost (ne 
povinnost) odborného komentáře, nezakopáváte o trapné cedule se zákazem focení, ale hlavně si zde 
prohlédnete čtyři desítky vozů, které nedávno brázdily naše silnice. Všechny vozy jsou ve velmi pěkném 
stavu, mají správné popisky, mnohde je u vozu nostalgická drobnost v podobě bonů za oknem, Rudého 
práva na sedačce či plata vajec na zadním „platě“ pod oknem. Nezakopáváte zde o vysavače a další veteš 
kterou „vyhodit je škoda a v bazaru to nechtěj“.  Muzeum v Kozovazech, pár kilometrů východně od Prahy, 
spravuje ta správná parta nadšenců a stavit se zde rozhodně stojí za těch pár kilometrů. 
 
Muzeu držíme palce a děkujeme za zpříjemnění naší neděle. 
 
Text a foto: Michal Primák     
(za menší kvalitu fotek se omlouvám a slibuju, že už si ten foťák fakt nechám opravit ☺) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Královna krásy 
 
   Čas od času opustíme všechny Simky, 
Renaulty, Opely, Volhy, Fiaty a ostatní 
„běžnější“ produkci a rozepíšeme se o 
něčem, co se na našich silnicích objevuje 
velmi sporadicky, pokud vůbec. Ale 
nynější třicátníci….přiznejte se, kdo 
neměl na zdi svého dětského pokojíčku 
plakát Lamborghini Espada? Já měl…☺☺☺☺.  
 
   Italské automobilce Lamborghini byly 

sotva čtyři roky, když na londýnském 

autosalonu představila vůz, který konkurenci 

způsobil několik bezesných nocí. To samé, 

co se o rok dříve podařilo se sportovní 

Miurou kategorie GT, se nyní podařilo 

s vozem, který to neměl dokázat. 
   O rok dříve totiž představili Lamborghini a 

Bertone prototyp 2+2místného luxusního 

vozu coupé, se vzhůru otevíracími dveřmi, 

s názvem Marzal. Přestože idea sportovního 

automobilu GT, který by nabízel nejen výkon 

a pohodlí, ale i jistou praktičnost, nebyla 

nezajímavá, tehdejší konzervativní kritika 

tento nápad naprosto strhala. I Ferruccio 

Lamborghini si uvědomoval určitou 

avantgardnost Marzalu, ale myšlenku zcela 

nezavrhl. Ti samí novináři se ale na podzim roku 1967 rozplývali nad krásou Lamborghiniho novinky, 

nazvanou Espada (podle smrtícího kordu v býčích zápasech) a předháněli se v titulcích se slovy 

„Nejkrásnější coupé na světě“ a podobnými. Espada si z Marzalu po vzhledové stránce prakticky nic 

nevzala. Ale idea byla stejná. Poskytovala nejen nadstandardní výkony, ale i pohodlí, zavazadlový prostor a 

uvážlivou reprezentativnost.  
   O karoserii se postaraly ruce nejpovolanější. Italská karosárna Bertone již tehdy patřila mezi naprostou 

špičku italského, a i světového automobilového designu. Espadě vtiskl neotřelý design, který se naprosto 

skvěle hodil k image nové automobilky. Auto bylo rychlé, krásné a skýtalo maximální pohodlí čtyřem 

dospělým pasažérům.     
   Novinka nabízela klasické uspořádání s motorem vpředu a pohonem zadních kol. Dlouhá kapota ukrývala 

dvanáctiválcový motor z Miury o objemu 3929ccm a výkonu 330PS při 6500ot/min. Ani ne 1500kg těžkému  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

vozu nedělala problém maximální rychlost atakující 250km/h. Převodovka byla manuální pětistupňová nebo 

automatická s třemi rychlostními stupni. Velmi pohodlně naladěný podvozek s nezávislým zavěšením všech 

kol se postaral o pohodlí, srovnatelné s anglickou automobilovou honorací. Brzdy byly potřeba kotoučové a 

to na všech kolech.  
   Trochu nezvyklá byla přístrojová deska, ale k extravagantnímu coupé se hodila. Interiér byl samozřejmě 

vyveden v kvalitní kůži. Po modernizaci Espady v druhé polovině roku 1970 se však přístrojovka 

zjednodušila, dostala ale dřevěnou dekoraci. 
   Dalším zásahem bylo zvýšení výkonu na 355PS, s nímž Espada překonala hranici 250km/h, přibyl také na 

přání posilovač řízení. 
Poslední modernizací 

prošla Espada v roce 

1972, opět byl zvýšen 

výkon, a to na 

konečných 350PS. 

Změny se dotkly rovněž 

podvozku a řízení. 

V interiéru se opět 

změnila přístrojová 

deska, zmizelo dřevěné 

čalounění a k řidiči se 

natočila část 

„přístrojovky“. Espadě 

na kráse ubraly 

nevzhledné 

„americké“ nárazníky, 

které ale automobilce 

zásadně zvýšily prodejnost. Celkem se vyrobilo 1217 exemplářů.         
   Designer Pietro Frua navrhl ke konci výroby Espady pětidvéřovou verzi, kterou v podobě takto upravené 

původní Espady předvedl na Turínském autosalonu v roce 1978. Všem se nová verze líbila, ale Espada již 

designersky zastarávala, a nikdo nejevil seriózní zájem o malosériovou výrobu. Jedinečný kus se dochoval 

do dnešních dnů u německého sběratele.          
   V české republice vím o jedné Espadě, která se svého času objevila dovezená v průhonické „pyramidě“. 

Ač velmi krásný a zajímavý vůz, který lze dnes pořídit již kolem milionu korun na českých veteránských 

akcích s největší pravděpodobností nespatříte. Ale pokud byste navštívili některou z velkých zahraničních 

výstav, jsem si jist, že italskou krásku nepřehlédnete. 
 
Technické údaje (Espada S1): 
 
 
Motor: kapalinou chlazený vidlicový dvanáctiválec DOHC, objem 3929 ccm, výkon 330 PS při 6500/min.,  
Přenos sil: mechanická pětistupňová převodovka (později na přání třístupňový automat) pohon zadních kol 
Karoserie: samonosná karoserie.  
Přední a zadní náprava: Nezávislé zavěšení, kotoučové brzdy 
Rozměry D x Š x V:  4674 x 1821 x 1191 mm 
Nejvyšší rychlost: 241 km/h 
 
 

Text: Michal Primák   Foto: Michal Primák a jeho archiv 
 
 



 

 

 

Prototyp Espady…...skončil na firemním vrakovišti. Do výroby šly                                  Pohled od sukni Espady… 
                                  standardní dveře.  

    Italská elegance. V dobách, kdy se v ČSSR s velkou slávou                            Čtyřdvéřová studie se do výroby nedostala.   
vyrábělo „embéčko“, italské pracháče vozilo Lamborghini Espada.  

                            Patrně jediná Espada v Česku.    Ne vše musí být efektické, stačí, když je to efektní. 
  
Espada opravdu není vysoká…  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                 Dobovka                                                                         Z hluboké historie 

Ne každý „pumpař“ měl Chryslera 180 ☺. Alespoň zde měl skromnějšího            Malé Aero 30 je skoro na každé veteránské akci… 
                 Opela. Nebo že by měl lepší auta v garáži? 
  

         Potkali jsme                        Soutěž 
       
 Na rozdíl od Pierce-Arrow italskou Vespu 400 pár lidí uhodlo.        
 
 
 
Piere-Arrow nikdo neuhádl, protože nikdo nesebral odvahu hádat. 
Vespu hádali asi čtyři čtenáři. Tak co vy ostatní, neznáte auta, nebo 
jste líní napsat? ☺ 

  Odpovědi pište na email:  
 michal@simcacentrum.cz 
 

      
      Potkat v neděli u Lidlu provozního Moskviče 408 je radost.  

                      
                   Zatím v renovaci                        Takhle po renovaci 

           Ne každá renovace se podaří dotáhnout do konce :-(.  
 Bohužel tato Simca 1500 GL Break to štěstí neměla, ač do ní bylo 
                           investováno nemálo energie.  



 

 

 

                                        Česká mrtvolka                                                 … a tak vypadala jako nová 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Škoda 1000MB z posledních let výroby smutně odstavená. Rodinka má již nový dům, nové auto, nový život….. 
 

                                 Zahraniční mrtvolka                                             … a tak vypadala jako nová 

Je velkou otázkou, jestli tento Opel Rekord bude svištět po silnicích  
           jako ten z dobového prospektu, nebo zaroste do hlíny  
                                      pod přístřeškem. 

 
                       

                       Předválečná mrtvolka         …a tak vypadala jako nová 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
  

     
Tipnete si, kde v dnešní době najdete nejvíc vraků předválečných automobilů? Je to možná paradox, ale v muzeu. Jako tuto Tatru 57a 
                                                která se už vystavuje jen jako náklad na korbě jiného vozu.  
 



 

 

 

 
 

                         Hrálo ve filmu                                               Z archivu čtenářů 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             „Vždycky musíš začít snem…a doufat, že ho uskutečníš“, říká J.P.Belmondo Vanese        Juraj Hložník vzal svoji Simku 1301 Special do  
            Paradis, předtím než otevře garáž svých snů ve filmu „Poloviční šance“           fotostudia  a pak nám poslal pár foteček. Díky ☺. 
  

 
Z prospektů a reklam  

 

   
 
 

 Text: Michal Primák       Foto: Michal Primák a jeho archiv  



 

 

 

                                 Dobovka                                                                        Z hluboké historie 

Foto známé, ale stále krásné: T 603, Opel Olympia Rekord, Chevy 1959…                           Na zmoklém nádraží čeká Tatra 75 …  
             Že by na dobovou soupravu v čele s „Mikádem“? 

                                    Potkali jsme                             Soutěž 
Minule jste 
hádali siluety 
Porsche 911, 
VW Brouk a 
Volva 121/122 
– Amazon.  
 
 
 
 
 
 
 
Nyní předmětem hádanky není BB v červené Simce, ale modrobílé 
auto v popředí. Copak to je? 
 
                     Odpovědi pište na email: pavel@simcacentrum.cz      

              Potkali jsme Granadu – ale jak vidno z okolních aut,  
                               už je to fakt hodně dlouho.                                                      
           
                            Zatím v renovaci                              Takhle po renovaci 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                        
                                

                    Sice dlouho, ale bez přerušení se z nevábného stavu rodí zrenovovaná Škoda 440. Tak kdy ji uvidíme na soutěži elegance?                                    



 

 

 

                                        Česká mrtvolka                                                             A tak vypadala jako nová 

                                „Erku“ v západních Čechách nikdo nehodil záchranné lano ani v roce 2002, kdy vznikl tenhle snímek.  
                                                    Takže je zřejmě marné rozhlížet se po něm na veteranských srazech … 
                                      Zahraniční mrtvolka                                                 A tak vypadala jako nová 

     V bývalém kravíně spolu s řadou dalších aut stojí i pozůstatky BMW řady 6. Podle slov majitele nemovitosti nečeká BMW nic hezkého,  
                                                                            dost možná, že už tam dneska ani není … 
                          Předválečná mrtvolka         A tak vypadala jako nová 

              
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Buick z roku 1927 jsem vyfotil v kladenském sídle jednoho velmi aktivního vývozce veteranů. Ani nevím, zda se dostal do původní formy.  



 

 

 

                            Hrálo ve filmu                                                   Z archivu čtenářů 

         Tak dědo, pokácejte už tu lípu, volá Josef Somr od volantu                 V čase mlh, jinovatky a nekonečného škrábání zamrzlých oken  
         žlutého Mercedesu-Benz 250 S automatic. Požitek z filmu                se zahřejme pohledem na krásný Dodge, 
       „Strašidla z vikýře“ kazí pouze „multikárový“ zvuk MB – jeho     který v Chorvatsku vyfotil náš čtenář Petr Komín. Díky! 
          skutečný majitel měl na MB, ale už mu chybělo na benzin …  
                                      Smutné a trapné … 

 
Z prospektů a reklam 

 
  Text: Pavel Kopáček       Foto: Pavel Kopáček a jeho archiv  



 

 

 

A cákááá … A cákááá … ������������ 
 
Názvy automobilů podle moří, oceánu a námořnických řemesel … 
 
   Milí přátelé, tak zmínka o cákání, vyjmutá z písně (snad) Waldemara Matušky, symbolisuje, po čem 
dneska půjdeme: mořské přídomky, názvy oceánů či námořních obrů měly působit v jistém smyslu 
adorativně, měly poskytnout dojem nekonečnosti, neměnnosti a v jistém smyslu i stálosti. Avšak – Titanic 
také byl až do panenské plavby nepotopitelný – tak i mnohá označení, ale i samotné názvy automobilech 
dávno přikryl prach nenavrátivších se generací … 
   Vyplujme spolu tentokrát na přehlídku těch, které měly vyčnívat jako nepřehlédnutelné majáky v moři 
všednosti, která však byla – měřeno dnešním pohledem – rájem tvarů, galerií výstředností a neutuchající 
invence. 
   Ještě poznámku nakonec: uvádím jen skutečně malou ochutnávku z velkého množství typů takto 
značených, také s ohledem na všeobecnou známost značek a modelů. 
Šťastnou plavbu, přátelé! 
 
Commodore 
   Komodorem se nazývá velitel námořního 
svazku, např. bojové sestavy lodí, podléhající 
přímo admirálu. Každý kapitán, velící plavidlu z 
toho svazku, je odpovědný komodoru. Odtud 
tedy označení, jež mělo přesvědčit, že se jedná o 
hned druhý nejlepší model, následující pod Top 
nabídkou … 
 
Opel Commodore se poprvé v „lodní“ typologii 
německého výrobce objevil koncem 60. let a 
později byl v návaznosti na podobný Rekord C 
značený jako Commodore A. Poctivé železo, 
velká míra zdobnosti, motory „držáky“ - později 
dokonce se vstřikováním, nadčasový šat, to je jen 
několik devis, s nimiž Commo bojoval s 
konkurencí, zejména Fordu. Původním zámyslem 
výrobce bylo zaplnění mezery mezi poměrně 
levným Rekordem a noblesním Kapitänem. 
Commo se vyráběl ve třech generacích, z nichž 
patrně nejzajímavější je ta zcela první, Commo B 
(viz foto) vynikal agresivnější tváří, ale Céčko 
bylo už jen odvarem Senatoru. Dodával se jako 
sedan, tudor a coupé, a poslední český provozní 
Commo A jsem viděl v r. 1999. Relativně dost 
jich jezdilo i u nás. 
 
Holden Commodore, výrobek tradiční 
australské značky (nad níž ovšem podle 
posledních zpráv zapadá slunce), je stejně jako 
Opelův pendant výsledkem designového vlivu 
GM, jehož jsou obě firmy součástí. Commo na 
našem snímku se prakticky neliší od Opelu 



 

 

 

Commodore, myšleno samozřejmě s odhlédnutím na pravostranné řízení a jiná australská specifika. Pod 
kapotou měl koncernové šestiválce, ve velké většině spojené s třístupňovou automatikou. Holden 
Commodore se na rozdíl od německého kolegy vyrábí pořád, a nechybí ani v modelovém programu na rok 
2014. 
 
Hudson Commodore najdeme ve výrobním programu staroslavné americké automobilky již těsně před 
válkou, ovšem – je-li řeč o Hudsonech, skoro každý si dnes představí nízký aerodynamický vůz se 
splývavou zádí, vyráběný od přelomu 40. a 50. let. 
Commodore byla jedna z jeho variant, jmenujme 
např. ještě Wasp či Hornet. Rychlé a perfektně 
sedící Hudsony Commodore, poháněné až 
čtyřlitrovými šestiválci, sice nedosahovaly výkonu 
osmiválcových Hornetů (vzpomínáte na 
vysloužilý závodní Hudson v animovaném filmu 
The Cars?), zato ale předčily mnoho svých 
konkurentů vnitřním komfortem, jízdním 
projevem i kvalitou zpracování. Třebaže Hudson 
nebyl jediný, který se v těchto letech přiklonil k 
aerodynamice, bezpochyby zůstal nejznámější. 
Nemohu, bohužel, sloužit informací, zda se nějaký Commodore proháněl do roku 1989 po našich silnicích, 
ale osobně myslím, že nikoliv … 
 
Corsair 
Třebaže pravý význam tohoto slova označuje druh piráta, s počeštěným ekvivalentem „korsar“ (on existuje i 
novotvar, ovšem ten bych asi nedokázal napsat … �), v označení vozidel mysleli výrobci pravděpodobně 
neohroženost a odvahu, spojené s notnou dávkou 
bravury. Je to poměrně ojedinělý počin, pirátské 
názvosloví se v automobilové typografii až na 
hodně vzácné výjimky nevyskytuje. 
 
Ford Corsair, usměvavý vůz britské střední třídy s 
typicky udiveným a trochu „žabím“ výrazem přídě, 
se nutně nemusí líbit každému. Jedná se o 
samostatnou řadu, která měla představovat stupeň 
mezi levnou Cortinou a poměrně velkým a drahým 
Zephyrem. Zajímavostí byl jeho vidlicový 
čtyřválec, nejsilnější seriové provedení 
představoval dvoulitr. Corsairy se dodávaly v 
provedení sedan, tudor, STW a z dílen 
specialisovaných karosáren jako cabrio. Tento Ford 
debutoval v 1.polovině 60. let, o šest roků později 
se ze sceny v tichosti vytratil. Z 300.000 
vyrobených exemplářů jezdily některé i u nás, 
dochoval se mimo jiné (ovšem v polorozpadlém 
stavu) i zajímavý STW Abbott Estate. Poslední 
„provozuschopný“ Corsair jsem vyfotil někdy v r. 
1996 nedaleko Prahy po nehodě. Jeho SPZ se pak 
„záhadně“ objevily na Fordu Mustang … ☺. 
 
Edsel Corsair nikdy nebyl kasovním trhákem. Jak 



 

 

 

všeobecně známo, divise Edsel, o níž se začalo mluvit již v roce 1952, vývoj této řady značně uspěchala, 
takže mnoho Edselů zklamalo své uživatele během krátké doby. Druhá generace z roku 1959 (viz obrázek) 
se sice snažila reputaci zachránit, ale marně. Kredit divise Edsel byl nenávratně zničený. Třetí modelová 
řada již plnohodnotným Edselem nebyla a blížila se spíše běžným Fordům řad Galaxie či Starliner ´60. 
Edsel Corsair II. poháněl V8 5400 ccm s třístupňovou manuální či samočinnou převodovkou. Podíváte-li se 
na nějaký velký americký sraz u nás, objevíte tam určitě některý z těchto legendárních amerických 
„propadáků“, jež se až dlouho po svém skonu staly legendou. 
 
Clipper 
Soumrak éry plachetních lodí, druhá polovina 19. století. Rozměrné a velmi rychlé, až pětistěžňové barky 
brázdily světové oceány, a převážely obilí, čaj, kávu či spotřební zboží. Štíhlé lodní trupy dokázaly odolat i 
bouřlivému vlnobití u mysu Horn. Okolnostmi, které je smetly ze sceny, bylo otevření Suezského průplavu, 
ale zejména prudký rozvoj paroplavby, nezávislé na proudění oceánských větrů. Několik clipperů se 
dochovalo. 
 
Packard Clipper, jeden z celé řady luxusních 
vozů s „mořským“ názvem, se poprvé představil 
v roce 1941. Po skončení války firma obnovila 
výrobu v nezměněné předválečné podobě, ale 
brzy se z každoročních faceliftů objevil zcela 
nový pokrokově řešený luxusní vůz, nabízející 
spolehlivou automatiku, elektrické asistenty, 
nový osmiválec a klimatisaci. Třetí generace 
Clipperu spatřila světlo světa v roce 1955, mohli 
jste ji mít dokonce v tříbarevné kombinaci, a 
ročník 1956 se „překvapivě 
podobal“ pozdějšímu sovětskému GAZ M 13 
Čajka … První předválečné Clippery u nás 
jezdily, dokonce se zde prodalo několik 
Packardů ročníku ´47 s řadovým 
osmiválcemˇ5833 ccm o výkonu 140 koní. 
Modelová řada Clipper skončila v roce 1957. 
 
Allard Clipper jsme si představili již v 
dvoudílném seriálu o vozítkách a prdítkách, 
takže jen telegraficky: nejmenší dílo britského 
konstruktera Sidneye Allarda, laminátová 
tříkolka, poháněná motocyklovým jednoválcem 
350 ccm. Na rozdíl od ostatních, sportovně 
střižených a britsky gentlemanských Allardů, 
vynikal Clipper cenou, ale nikoliv výkonem. To 
se patrně odrazilo i na výrobních počtech, které 
nepřekročily dvacítku kusů. Podle Britské 
automobilové asociace se dochovaly dva 
renovované kusy, další dva jsou zatím v 
nálezovém, nepříliš lákavém stavu. 
 
Fregate 
Čili fregata, od prvopočátku třístěžňová plachetní válečná loď, která se objevila v polovině 17. století. Její 
moderní variantou je bojové plavidlo menší velikosti, proslulé zejména za války ochranou spojeneckých 



 

 

 

konvojů na „severní“ trase z USA do Sovětského svazu. Často nasazovaná i jako protiponorková zbraň. 
 
Renault Fregate představuje poválečný návrat francouzské státní automobilky do segmentu vyšší třídy. Po 
osvobození Francie se výroba rozbíhala pomalu, 
hospodářství trápil nedostatek surovin, takže 
produkce směřovala k malým vozům a nižší třídě, 
zatímco větší vozy byly radikálně zdaněny, dovoz 
pak podléhal značnému clu. Do těchto 
chmurných časů vstoupil v roce 1951 kulatý 
Renault Fregate, velmi pohodlný čtyřválec o 
objemu 2200 ccm, později dodávaný i jako break, 
či individuálně karosovaný. Barokní tvary, 
poplatné trendu konce 40. let způsobily, že již 
zanedlouho působila „Fregata“ antikvárně, a 
nepomohly ani dílčí modernisace. Po vyrobení 
necelých 180.000 kusů produkce v roce 1960 
končí. U nás je Fregate jedním z nejméně 
známých poválečných Renaultů, třebaže několik 
jich brázdilo i české silnice. S posledním jsem se setkal v roce 1999, nakonec jsem jej nekoupil, protože 
majitel nebyl schopen mi říci, u kolika babiček a tetiček má poschovávané díly rozebraného motoru a 
převodů. 
 
Caravelle 
Lehká, obratná dvoustěžňová plachetní karavela 
se prosazovala zejména při průzkumných a 
obchodních plavbách Středomořím během 13. až 
16. století. 
 
Renault Caravelle byl patrně podle svého 
„lodního“ vzoru obratným a rychlým vozidlem, 
nepostrádajícím sportovní nádech. Poháněný 
vzadu umístěným čtyřválcem 1106 ccm o výkonu 
52 koní dosahoval rychlosti přes 130 km/h, a v normálně fungujícím hospodářství by se stal bezesporu 
konkurentem pro Škodu 450 a Felicia. Především na severoamerický trh se dodával pod názvem Floride. 
Debutoval v roce 1958, a mimo uvedené pohonné 
jednotky měl i slabší čtyřválce 850 a 950 ccm. Do 
ukončení výroby v roce 1968 opustilo továrnu 
necelých 120.000 těchto sympatických sporťáčků, 
jenž pravidelně bývaly ozdobou firemní exposice 
na brněnském veletrhu. Odtud se dostaly k našim 
motoristům, další pak formou individuálního 
dovozu. Jejich ctitele upozorňuji na úvodní 
sekvence českého filmu Martin a červené sklíčko. 
Modré cabrio je tam excelentní! 
 
Plymouth Caravelle, střední třída z počátku 80. 
let, byl výlučně kanadským modelem. Patří k 
nepříliš šťastným seriím předokolek koncernu 
Chrysler, které začaly jeho divise chrlit na sklonku 
70. let. Dodával se v provedení sedan a coupé, pod 



 

 

 

kapotou mohl mít agregáty 2200 a 2500 ccm, dodávané i do ostatních modelů této doby a třídy. Poskytoval 
obvyklou míru komfortu, výbava dražšího typu SE zahrnovala i elektrické asistenty, seriovou klimatisaci a 
stereoradio s přehrávačem.  Typický produkt na platformě E-body. 
 
 
Caribbean 
Nepřehlédnutelná souvislost s ostrovy v modrém moři, palmami, daňovými ráji, žraloky, výletními jachtami, 
okružní plavbou, potápěním a lepými děvami, smyslně zvoucí zpěvavou španělštinou do svých separé … 
Olé, muchachos! ☺ 
 
Packard Caribbean je dnes raritní a nanejvýš 
luxusní provedení americké aristokratické značky. 
Poprvé se „karibské“ jméno objevuje v 
modelovém roce 1953 a mizí o pouhé tři roky 
později. Caribbean byl ve velké většině 
convertible, nevelké množství hardtopů továrna 
dodala až k samému konci výroby. Ceně a luxusu 
odpovídala i použitá motorisace. Původní letitý 
osmiválec vystřídaly v roce 1956 VéOsmičky 
5700 a 5900 ccm s výkonem až 318 koní. 
Automatika byla samozřejmostí, během výroby se 
objevila zásadní karosářská obměna. 
 
Pacific 
Pacifik, či Tichý oceán, největší ze všech 
Neptunových říší, pojmenovaný portugalským 
mořeplavcem Fernao Magalhaesem. Název tehdy 
dostal pro absolutní klid a minimum bouří – ale 
jako ostatní moře dovede být velice záludný. 
 
Packard Pacific, dnes prakticky již neznámý, a 
ve většině literatury ani neuváděný model, který 
setrval ve výrobě pouhý jeden rok. Pod kapotou 
měl dědickou zátěž minulosti, řadový osmiválec 
s devětkrát uloženou klikovou hřídelí a objemem 
5900 ccm. Hardtop coupé Pacific se dodávalo 
pouze v roce 1954, objem výroby nepřesáhl 1200 
exemplářů. Cenou 3900 USD v základním 
provedení se řadil k firemní cenové špičce. 
 
Kadett 
Kadet je v této souvislosti nižší vojenská hodnost 
válečného námořnictva, užívaná především v 
Německu. 
 
Opel Kadett, tradiční pojmenování nejmenší 
řady značky Opel, se objevil již v roce 1937. Po 
válce převzal jeho roli Olympia a posléze 
Olympia Rekord. Znovuzrození Kadettu se 
datuje do roku 1962, kdy debutoval sympatický 



 

 

 

Kadett A, následovaný v roce 1966 velmi populárním „Béčkem“, později řadou C, D a E. Kadettů všech 
provedení jezdilo po našich silnicích bezpočtu, samozřejmě i A a B, které sem byly dováženy jako ojetiny 
buď individuálně nebo prostřednictvím PZO Tuzex. Náchylnost ke korosi, obtížné shánění náhradních dílů a 
pověstné české „kutilství“ však připravily velkou většinu těchto nenáročných a spolehlivých vozidel o život. 
Na našem snímku je Kadett C po faceliftu. 
 
Regata 
Závod malých plachetních lodí či veslic, původně námořní, dnes ovšem konaný na jakékoliv větší vodní 
ploše, tedy i u nás. 
 
Fiat Regata jen taktak splňuje věkový limit 
našeho měsíčníku, ovšem své místo zde má. 
„Lodní“ názvy používala torinská automobilka 
jen minimálně. Fiat Regata je následníkem 
populárního Mirafiori, jemuž jsme v minulosti 
věnovali velký článek. Debutoval v roce 1983 a 
ve výrobě se udržel necelých sedm let. Dodával 
se s karoserií sedan, STW a panelová dodávka, 
poháněný širokou škálou zážehových i 
vznětových motorů. Regata vyjížděla i z 
jihoamerických a tureckých montoven, k nám se 
dostala až po roce 1990. Dnes je na našich 
silnicích víceméně raritou, čas a pověstná 
náchylnost ke korosi vykonaly své. 
 
Corvette 
Korveta je v dnešním pojetí nevelká vojenská 
loď, sloužící především k doprovodům, ostraze a 
protiponorkovému boji. V dnešní době korvety 
mohou nést i lehkou raketovou výzbroj. 
 
Chevrolet Corvette je kombinace šťastně 
zvoleného názvu s jasnou koncepcí sportovního 
vozu. Historie americké ikony s plastovým 
kabátem je natolik známá, že jakékoliv dlouhé 
pojednání je zbytečné. První řada (C1) se 
představila ještě se šestiválcem v roce 1953, 
posléze dostala V8, a roku 1962 i nástupce, 
označený C2. Ten proslul jednak vzácným 
provedením „Split Window“ s děleným zadním 

oknem, ale i obřími motory na sklonku své 

kariery. Třetí generace, dávající svými tvary 

najevo nesmiřitelnost a nebojácnost, se představila na podzim 1968, ovšem potence jejich agregátů vydržela 

jen několik let. Známé a mnou často zmiňované nejapné okolnosti způsobily v 70. letech pokles výkonu až 

na 170 koní, což je zrovna u tohoto vozu doslova zločinem proti lidskosti ☺. Corvetty mají i u nás řady 

příznivců a také svůj klub. Zajímavostí je určitě výskyt bílé C3 na našich silnicích dávno před rokem 

1989 … 
 
Oceane 
Co dodat? Obrovská kaluž vody, písku, bahna, vraků, utopenců, zlata, stříbra, drahého i obyčejného kamení, 



 

 

 

odpadu, uprchlíků a uniklé ropy. 
 
Simca Oceane, cabriolet elegantních i 
zdrženlivých tvarů, na pohled příjemný i po 
mnoha letech. Spolu s kupátkem Plein Ciel je 
derivátem známé Aronde, od níž převzal 
čtyřválec 1300 ccm. Simca Oceane se poprvé 
představila v roce 1956 a ve výrobě vydržela do 
roku 1962. Jejím tvarům a určení byl 
přizpůsobený i použitý motor, který dával 60 
koní a krásné Simce umožnil dosáhnout rychlost 140 km/h, což ve druhé polovině 50. let nebyla u této 
objemové třídy zanedbatelná hodnota. V Oceane se ráda nechávala fotit Brigitte Bardot, která měla pro tuto 
značku slabost (asi jako my ☺). Několik Simek Oceane se dostalo i k nám, výhradně prostřednictvím 
značkového stánku na brněnských strojírenských veletrzích. 
 
Admiral 
Nejvyšší hodnost námořního vojska, podřízenost pouze generálnímu štábu či vládnímu kabinetu. Proslulými 
admirály byli Horatio Nelson, Karl Dönitz, Chester Nimitz či John Tovey. 
 
Opel Admiral se v typologii německého 
výrobce objevil poprvé v roce 1937 (viz foto), 
ale jeho produkci zastavila po dvou letech 
konverse na zbrojní dodávky. Jediným jeho 
válečným dědictvím byl řadový šestiválec 3625 
ccm, pohánějící tisíce nákladních Opelů Blitz. 
Reinkarnace Admiralu se datuje až do roku 
1964, kdy rüsselsheimský výrobce nabídl řadu 
Admiral A. Zákazník si mohl vybrat mezi 
šestiválcem a V8 ze skladů GM, luxus byl 
samozřejmostí. Admiral B se na silnice rozjel v 
roce 1969 a ve výrobě setrval celých osm let. 
Admiraly sice nikdy nedosáhly věhlasu 
konkurenčního Mercedesu-Benz, ale nabízely 
vysoký cestovní komfort, spolehlivost a snadnou údržbu. Admiraly A i B jezdily i u nás, denně provozní B 
jsem naposledy viděl v Brně v roce 1998. Zájemce o krásné záběry předválečného faetonu Admiral odkazuji 
na český film Tanková brigáda. 
 
Atlantic 
Jinak řečený „Velká louže“, tvořící záludnou 
překážku pro ty z nás, kteří by si chtěli dovézt 
domů „ameriku“ po vlastní ose … Tedy aspoň 
do doby, než bude postavený Transatlantický 
most, navrhovaný idealisty a snílky již přes dvě 
stovky let … 
 
Austin Atlantic, celým jménem Austin A90 
Atlantic, je nekompromisně britský vůz, 
nabízený v malém množství s uzavřenou 
dvoudveřovou karoserií, v ostatních případech 
jako convertible. Původně myšlený na export 



 

 

 

především do USA. Představil se v roce 1948 na londýnském autosalonu a do konce roku 1952 opustilo 
automobilku Austin osm tisíc Atlantiků. Zajímavostí byl třetí světlomet, „napevno“ vsazený uprostřed 
masky chladiče, ovšem nepohyblivý. Austin Atlantic poháněl solidní čtyřválec 2660 ccm, sloužící i v 
terenním modelu Champ. Výkon 88 koní umožňoval dosažení až 135 km/h. Atlantic patří k raritám, které 
patrně nikdy neochutnaly asfalt (či kdysi ještě poctivou dlažbu) našich silnic. 
 
Kapitän 
Německé označení lodního velitele, jenž musí být rozhodný, přísný, předvídavý a ochotný opustit potápějící 
loď jako poslední, pokud si ovšem nevybere tu 
zbývající alternativu … 
 
Opel Kapitän, proslulé a určitě jedno z 
nejznámějších označení velkých modelů 
automobilky Opel. Zazářil v roce 1939, a 
okamžitě vzbudil pozornost prostorností, 
elasticitou motoru a tichým chodem (mohu 
potvrdit z osobní zkušenosti). Výroba skončila v 
roce 1940, ale Kapitän provázel historii Opelu 
celé tři poválečné dekády. V mírně upravené 
podobě se objevil v roce 1948 a sklízel přízeň zákazníků celé dva roky. V letech 1951 až 1953 jej pouze 
mírně „oprášili“, takže odmyslíte-li si modní chromované doplňky, stále se jednalo o původní vzor, vyvíjený 
v letech 1936 – 38. V roce 1953 začala i u Kapitänu éra pontonových karoserií, a modelová obměna dosáhla 
až americké rychlosti. Poslední dvě řady, Kapitän A a B, mohly mít alternativně V8 Chevrolet, standardní 
motorisaci představoval šestiválec. Poslední Kapitän „odplul“ na věčnost na podzim 1970. Tyto Opely byly 
na našich cestách častým zjevem, zahrály si v mnoha filech, např. v seriálu o panu Tau či o majoru 
Zemanovi. 
 
Marina 
Teď nemáme na mysli ženské jméno, ale námořníky a moře vůbec. Prostě „Marína“ a „mariňáci“, jak se u 
nás kdysi (zkomoleninou německého výrazu) říkalo. Vysvětlení netřeba … 
 
Morris Marina, úspěšný, pohledný a nadčasově 
tvarovaný vůz koncernu British Leyland, se 
začal prodávat v roce 1970 a na trhu vydržel celé 
desetiletí. Představoval střední třídu a dodával se 
s karoseriemi sedan, coupé, STW, pick-up a 
dodávka. Jeho výroba daleko přesáhla rodnou 
Anglii, Marina se montovala i v Australii, na 
Novém Zelandě a v jižní Africe. Pod kapotou 
pracoval některý z čtyřválců 1300 až 1750 ccm, 
výjimkou byla jižní Afrika, kde se do útrob 
Mariny vtěsnal řadový šestiválec 2620 ccm. 
Marina si získala oblibu na celém světě, na 
rozdíl od mnoha jiných britských značek a typů 
jste ji mohli potkat v Rakousku, Německu, 
Nizozemí a dokonce i v Rumunsku, kam byla 
stokusová serie dovezená v polovině 70. let. Mariny, provozované u nás, pocházely z diplomatických služeb 
či individuálního dovozu. Steně jako ostatní soudobé britské vozy u nás platily za „exoty“, nicméně poslední 
provozní Marinu jsem u nás viděl v roce 2005. 

Text: Pavel Kopáček    Foto: Archiv Pavla Kopáčka 



 

 

 

Když se živly rozkatí … 
 
   Už je tomu dlouho, co jsem slyšel či četl větu ve smyslu „Jak se zachováš k Zemi, tak se ona zachová k 

Tobě“. Nemohu ani potvrdit ani vyvrátit, nejsa na jednu stranu fanatikem, jenž by žádal odklonění dálnice 

kvůli rostlině či hovniválovi, ale na druhou stranu ani čuňasem, vylévajícím vyjetý olej do studánky (pokud 

se tedy ještě najde, že – myslím studánka). Ovšem skutečností zůstává, že to Země dává v posledním století 

svým obyvatelům pěkně sežrat. Máme štěstí, že česká kotlina se nachází v místech relativního seismického 

klidu, poslední sopky dávno vyhasly (snad), geologicky aktivní zlomy a místa kontinentálního posuvu se 

takřka neprojevují, tak snad jen ta voda … V poslední době si vybrala svou daň několikrát, bylo to děsivé a 

asi nezapomenu na souvislou vodní plochu z Plané přes Soběslav a Veselí až k Budějovicím. 
   Ač je to katastrofa, dává vzniknout zajímavým snímkům, z nichž jsme vám některé vybrali k nahlédnutí. 

Neděláme si z jejich obětí a škod legraci, ale čas otupuje ostří a hojí rány, takže se na kruté rány osudu 

podívejte – půjde-li to – s nadhledem. 
 

Text: Pavel Kopáček     Foto: Archiv Pavla Kopáčka 

  Podobná příčina a stejné následky. Je jedno, zda máte čtyřválcový Chevy či V8, už s ním nikam nepojedete, a navíc jste měli štěstí,  
                                                                         že „jenom“ stál před domem ve stínu stromu. 

      „ Darling, tsunami nejde, můžeš začít leštit chrom!“                         Anglické pobřeží mívá poněkud navlhlé klima.  
            Dodávkový Fordson Thames je právě omývaný vně i uvnitř … 



 

 

 

           „Jestli to nebude moje auto, tak to zase zaházím …“              Nepěkně bývalo postiženo i Holandsko! 

 
          Živel je i oheň, následky bývají tragické – jako tehdy, když mu padla za oběť továrna Jaguar včetně zcela nových vozů … 
 
 



 

 

 

Tak tohle chce odvážnou jezdkyni, vodní lyže a Ford V8! Pak se            Takový pěkný „rohlík“ nemá na svědomí alkohol, drogy + rychlost,  
              dostanete i do časopisu (třeba našeho! ☺)                       ale větry … Přírodní … 

„Hele, táto, vrací se nám ten Chevy, cos ho před měsícem prodal  
                                     na vedlejší farmu!“ 
 

       „Dřív než začnete odhrabovat, mi z auta vyndejte doklady,  
                                   ať vím, že je Vaše!“      Z podobné díry nevyvázne vlastní silou ani gentlemanský Austin A 70. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

    Až projede Chevrolet Master Club Coupé těmi pouličními jezery,           Aljaška bývá zrádná a neklidná … Odpředu: Chevy ´60, ´59, ´58 … 
     sám vyschne a zase bude jezdit. Dnešní auta jsou jistě „lepší“ – 
                                neboť jsou „pokrokovější“ … 

     NSU 1200 nebude asi pár dní k použití – a potom také ne … 
 

   Zemětřesení poč. 30. let, vůz nemohu identifikovat, ale myslím,  
                                 že už je to stejně fuk! 

 
 
 
 
Jedno z mála vozítek, 
které povodně vzrušovat 
nemusí – Amphicar. 
 
 
 
                                                         To není sraz obojživelných lodiček, to je americká  
                                                                   dálnice konce padesátých let při povodni. 



 

 

 

První je jen jeden 
 
   Mnoho let předtím, než se kola Pragovek, Aerovek, 
Laurin&Klement ů a dalších vozů dotkla prašných cest, 
dokonce ještě dřív, než pionýři automobilismu po celém 
světě začali stavět svá vozítka v předtuše budoucích 
úspěchů, vlastně na samém prvopočátku 
motorismu…byly parní vozy. No, nebylo jich zase tak 
mnoho. Ale několik odvážlivců po světě zkoušelo 
zkonstruovat kočár, který by se obešel bez koní. Mezi 
jedněmi z prvních byl Josef Božek. 
 
   Josef Božek byl velmi schopný mechanik, můžeme-li to 
tak říci. Měl za sebou studium gymnázia, vystudoval 
matematiku a mechaniku. Už během studií se věnoval 
vymýšlení a sestrojování různých „vynálezů“.  
K prvnímu vozu se dostal v roce 1810, kdy hrabě Buguoy 
dovezl na naše území první Wattův parní stroj z Anglie. 
Božek byl požádán o jeho zprovoznění, neboť vůz přišel 
rozložený. Což se zakrátko Božkovi povedlo. Nedlouho nato 
sestrojil vlastní parní stroj. 
   Odsud byl jen krůček k myšlence, vytvořit parní vůz. Vlastní parní vůz bez koňského spřežení. Nebylo to 
jednoduché, neměl moc finančních prostředků, vhodné dílenské vybavení…ale zastavit se nenechal. Místo 
Wattova parního stroje zvolil jednodušší řešení, které byl schopen ve svých podmínkách dovést ke 
zdárnému konci. Potýkat se musel rovněž s nedokonalostí parního stroje, spočívající v určité krátké časové 
prodlevě při zdvihu pístu. Tato prodleva by neumožňovala vozu vůbec rozjezd!, musel by být roztlačen do 
určitých otáček. Těch variant, co musel Brožek promyslet, než na řešení přišel.  
   V roce 1815, kdy měl Josef Božek připravenou výkresovou dokumentaci, začal nakupovat součástky a 
vyrábět potřebné díly. Padly na to veškeré finance. Na podzim téhož roku měl Božek vůz dokončen a 
připraven k veřejné prezentaci. Ta se udála v Praze ve Stromovce. Předvedení parního vozu se zúčastnila 
bohatá šlechta a Božkův parovůz slavil úspěch.    
   O dva roky později, kdy předvedl užaslé veřejnosti parník, poháněný vlastním parním strojem, potkala 
Josefa Božka katastrofa. Prudký déšť s bouřkami překvapil osazenstvo parníku a při vzniklém zmatku 
Božkovi kdosi ukradl pokladnu s vybraným vstupným. To byla rána, ze které se Božek nevzpamatoval. Do 
stavby parního stroje dal nejen veškeré své finanční prostředky, ale ještě se zadlužil. V zoufalství svůj parní 
stroj rozbil. Nedochovalo se nic. Jen několik 
původních výkresů v Národním technickém 
muzeu v Praze, kde je i přesný model tohoto vozu. 
Repliku Božkova parostroje lze vidět ve filmu 
Posel úsvitu, který natočily v 50.letech na 
Barrandově.    
   Josef Božek byl prvním, ale ne jediným 
konstruktérem parního vozu. Po něm se více či 
méně úspěšně o totéž pokoušeli jeho syn Romuald, 
který zkonstruoval parní tříkolku, vynálezce 
lodního šroubu Josef Ressel,  a možná i další. 
 
Text: Michal Primák    
Foto: Archiv Michal Primáka   
 



 

 

 
Jak jsem začal „Simčit“ … 
 
   Milí přátelé, v první a úvodní kapitole mého vyprávění jste se dověděli, jak to bylo se mnou (u nás) ještě 
než jsem spatřil světlo světa. Černá Aronde, třebaže už nesídlila v naší garáži, s mým tátou žila ve 
vzpomínkách dál. 
   Jezdili jsme Hillmanem – autem prostorným, spolehlivým, suverenním – ale přesto – chyběla mu špetka té 
francouzské graciesnosti … 
   No a potom nebesa dostala barvu zlata, zaduly pozouny, galaxie se přeskupily, andělé se seřadili do 
trojstupu – a narodil jsem se Já!!! ☺☺☺☺☺! Ani už nevím, kdy se datuje moje první vzpomínka na 
Minxe, snad z doby, kdy jsem si uvědomil, že na jeho zadním sedadle mám takovou spoustu místa ke hraní, 
o níž se mi v ohrádce doma ani nesnilo … Ale jak už tak klucí bývají, začal jsem se zajímat o auta, a ne o 
ledajaká. Především náklaďáky, busy, pásovou techniku – a zejména tu letitou, která tehdy, v 60. letech, byla 
vidět ještě na každém rohu. A také jsme si s tátou a s mámou prohlíželi fotky. Na spoustě z nich stálo takové 
černé auto, které jsem jaksi doma nikdy nespatřil. To se mi pak dostalo prvního poučení, že to byla Simca! 
Francouzská! Jak jsem začal chodit do školy, koukal jsem pozorně po ulicích. A vida! Když jsem šel za 
kamarádem, stála přesně taková Simca, ale světle modrá, před bývalým OÚNZ (Okresní Ústav Národního 
Zdraví = tehdy poliklinika). Kdykoliv jsem mohl, jezdíval jsem s tátou malovat. Mimo kvant pro mne 
strašně zajímavých a milovaných aut z předválečných dob, jsme potkávali samozřejmě i Simky. A nejen 
Aronde. Už se také i na silnice chudé Vysočiny dostaly Elysée, doplněné novějšími 1300. Elysée byly také 
nádherné. V mém rodišti žili tehdy dva bratři, z nichž každý měl jednu: světle modrou s černou střechou a 
smetanově bílou s černou střechou. Oba byli tátovými dlouholetými kamarády a neumíte si představit to 
štěstí, když jsem si mohl sednout za světlounký volant, pod sebou podprdelníček, abych viděl na oblinu 
kapoty, a také jsem mohl prostrkávat ruku volantem a nahoře na sloupku přecvakávat nalevo a napravo 
páčku blikačů. To byla pro dětskou duši kvintesence čisté radosti, a tady se asi začaly skládat kostičky lásky 
v mosaice jménem Simca. 
   A teď opustíme teplo rodinného krbu a vydáme se do biografu. Přelom 60. a 70. let se nesl ve znamení 
„četnických“ komedií, a já jsem navštívil snad každé představení desetkrát – tak se mi líbily příhody četníka 
Cruchota, ale hlavně – jezdily tam Simky! Nejen Aronde, které jsem znával, ale i kombíky, dodávky – a 
některé také špatně dopadly … Snad už tenkrát se mi v dětské dušičce usídlil naprostý odpor k lidem, kteří 
ve filmu nechávají záměrně zničit taková krásná auta … A pak jsem – myslím, že na vídeňské televizi, 
kterou jsme chytali – uviděl tři díly o zákeřném Fantomasovi a střeleném komisaři Juvovi. Jednak jsem se 
naprosto beznadějně zamiloval do blonďaté Myléne Demongeot (kterou mám rád dodnes), ale také jsem 
snad poprvé uviděl osudný vůz mého života … Novinář Fandor a jeho sličná přítelkyně se probrali v černém 
autě, stojícím vysoko na skalní silničce, kam je nechala dopravit lady Beltham, dosavadní Fantomasova 
milenka. Ale to auto! Vzpomínám si přesně, jak jsem hltal ty tvary, křidélka vzadu, masku va tvaru rtu – 
prostě nádhera, až mi bušilo srdíčko. Nevěděl jsem, co to je … Nikdy a nikde jsem takovou krásu neviděl, a 
ani táta mi neporadil, třebaže z našich domácích i zahraničních toulek měl běžnou produkci v malíčku, a 
odbíral tehdy i německý Auto Motor und Sport. Říkal, že to vypadá na nějaký starší Opel, určitě to nebude 
nic amerického, ale znělo to nejistě. Semínko lásky bylo ale již zaseté a zdárně se mělo k světu. 
Nepotřebovalo kyprou půdu, vláhu, ani zahradnické znalosti – toužilo nasytit se pohledy na to fantastické 
černé auto … Leč – nebylo mi zatím přáno … 
   Mezitím se na ulicích dost změnilo. Aronde, pokud jsem si mohl všímnout, mizely z velkých měst do 
malých, a spolu s rostoucím věkem ztrácely na lesku. Bohužel, ne každý se k Simčičce choval jako můj 
táta … Tehdy zánovní 1300 TB s jedním velkým „budíkem“ byly sice také Simky, ale neměly už ty krásné 
tvary – trošku se ztrácely v soudobém provozu mezi Renaulty 8, 16, embéčky, Moskviči 408, atd. Pak přišla 
řada 1300/1500 – přiznám se, že je dodneška od sebe neumím odlišit a už se to v životě nenaučím. Bylo s 
podivem, že v našem městě se vyskytovaly snad jen jako auta návštěvníků (lufťáků – jak říkával táta). 
Zámožnější spoluobčané jednoznačně preferovali Renaulty, sem tam se mihnul i superdrahý Saab. A pak 



 

 

přišla 1301 Spécial – tu jsem okamžitě poznal podle přídavných lamp uvnitř masky – a třebaže jsem to ještě 
tehdy netušil, byla to poslední „opravdová“ Simca. Vzpomínám si na jednu školní příhodu z té doby: kterýsi 
večer dávali v TV jakýsi film, v němž vystupoval zelinář, mající upravenou váhu. Když prodával nějaké 
drahé a tehdy nedostatkové zboží, např. banány, položil je na váhu, a stisknul dole nějaký čudlik – váha se 
poměrně značně vychýlila a získaný obnos mu zůstal v kapse. Domů jezdil právě v metalisované 1301 
Spécial, kterou láskyplně nazýval „Banánová Simca“. Úplně mne to fascinovalo. Jenže ouha: svědomitá 
soudružka učitelka s námi druhý den rozvinula diskusi (tuším, že jsem byl v 5. třídě) o onom zelináři, a ptala 
se, kdo si myslíme, že zelinář jednal správně. Protože jsem pořád myslel na tu nádhernou 1301 Spécial, 
vymrštil jsem ruku. Byl jsem vyvolán a požádán o objasnění názoru. Tak jsem holt po pravdě řekl, že ta 
Simca byla strašně krásná, a jinak by si na ni nevydělal. Soudružka učitelka svraštila obočí do podoby 
alpských štítů a zeptala se, jestli si uvědomuji, že ten zelinář byl zloděj a na tu Simku si nakradl … Už ani 
nevím, jak jsem odpověděl, ale poslední věta kantorky zněla zhruba takto: „Kopáčku, to mi stačilo, 
promluvím si s tatínkem! Já ti dám Simku!“ Že mi žádnou Simku nedá, bylo nabíledni, jezdila embéčkem. 
Ještě než jsem došel domů, telefonický hovor s tátou byl odbytý, a mne čekalo rozhřešení … Naštěstí můj 
hodný a chápavý táta se při líčení té příhody jen zasmál, a napomenul mě, ať takové věci ve škole neříkám – 
i když byl poctivec a naprosto férový chlap, dokázal pochopit klukovskou touhu po značce, kterou také 
miloval … 
   Léta plynula, Simky přibývaly i odcházely, nám se v garáži zabydlel nablýskaný Fiat 125, který táta za tři 
roky zrušil, když si na náledí dvakrát hodil „panna/orel“. Auto dostalo novou karoserii, ale tátu už nějak 
přestalo bavit. Tak se v naší garáži někdy v r. 1974 objevila světlemodře metalisovaná Cortina Mk.III, 
ovšem to už byl vůz zcela jiné kategorie, naprosto odlišný od mých milovaných kulatých karoserií, řazení 
pod volantem a lavicových sedadel. Ještě jednu vzpomínku jsem si nedobytně zavřel do šuplíčku: když jsme 
každou chvíli jezdívali za prarodiči do Žďáru, stávala na zahrádce domku, jehož základy jsou dnes hluboko 
pod asfaltem jedné z největších křižovatek, Simca 1300/1500 Break! Kombík! Ten jsem naživo viděl poprvé 
v životě a moc se mi líbil. Zkoušel jsem „ukecat“ tátu, aby majiteli za něj nabídl naší Cortinu, ale to už se 
táta zabejčil. Až mnohem později jsem se dověděl, že to bylo člověka, který pracoval někde v Súdanu, auto 
měl jako služební a dovezl si je k nám. Ani nevím, jak Break skončil; možná je dobře, že to nevím … A také 
jsem dostal svůj první Oldtimer katalog (ještě jej mám, potrhaný a s poznámkami), kde jsem se konečně na 
beton dověděl, že ono velké černé auto s Conti-kitem vzadu, jenž se objevilo ve Fantomasovi, se jmenuje 
Simca Vedette Présidence, mimoto jsou ještě další typy, ale hlavně – existuje Ariane, který vypadá jako 
první generace Vedetty a pod kapotou mívá motor z milované Aronde! To, že byla i Ariane 8 s osmiválcem, 
katalog neuváděl … ☺ 
   V televisi jsem nepřestával pídit se po jakékoliv Simce, rodiče mne i volali, když se (zpravidla jen na 
rakouské ORF) nějaká objevila. Ale: začal se vysílat seriál Chalupáři. Jako skoro celý národ jsem i s rodiči 
usedl k obrazovce a těšili jsme se na 1. díl. Koukáme, koukáme .. A najednou … Jóóó!!!!!!!!!! Jela tam!!! 
Šedomodrá!!! Kdyby mi tenkrát změřili tep, volali by rovnou prosekturu; kdyby mi změřili teplotu, museli 
by přijet hasiči!!! Ariane – na českých SPZ a v pražském provozu! Byl to jen mžikový záběr, ale dlouho 
jsem jej hřál v dušičce, než jsem jej před lety stáhl do PC a tady jej uvidíte. Došel jsem k bráně do Ráje – 
Simčího Ráje! Poznal jsem v tu chvíli, že nedojdu klidu, pokud nebudu mít Simku Ariane. Rodiče to přijali 
statečně, leč s pochybami. Máma pravila, že jsem prdlej, ať se koukám radši učit, abych odmaturoval, ale 
když odešla, tak mi táta povídá: „Pavlíku, tohle tady už neseženeš, to jsem neviděl ani v Paříži!“ - Tam táta 
byl v r. 1970 a asi se koukal po nesprávných autech … ☺. Ale nic mne už nemohlo odradit. Jedině Simca 
Ariane - a další platonicky milované auto – Fiat 1800/2300 – se ocitlo na druhém místě. V té době už jsem 
vlastnil hromadu tiskovin (zahraničních) o Simkách, ale vůbec nic o Ariane. Byl to zkrátka dávno vyběhlý 
model, jehož výroba skončila na podzim 1963. Arianu jsem si maloval všude možně, skoro na každém sešitu 
jsem měl napsáno Ariane, ale nějak mne spolužáci nechápali. Jim se líbily F1 a sporťáky, které měly tvar 
rozlitého obsahu spermobanky … 
   To už ale dávno jezdily Chryslery 180, později vlastně také Simky. Přiznám se, nikdy mě tohle auto moc 
nebralo a nikdy jsem po něm nezatoužil, třebaže mi byly nabízené krásné a zachovalé exempláře. U nás si 
jej pořídil soused z vedlejšího domu, minimálně jetý 180 první serie, takové světlounce žluté barvy, ale mně 



 

 

se nějak moc nelíbil. Tátu soused svezl, sám táta si to taky zkusil, a vím, že ho to trošku „načnulo“. To víte, 
ten 1800 ccm šel o poznání lépe než 1600 ccm u Cortiny. Ale nakonec žádný nový Chrysler nekoupil, jeho 
známý mu pak nabízel někdy v r. 1977 rok staré Volvo 244 GL, ale z toho také sešlo. Další Chrysler, 
tentokrát zlatý, se zčistajasna objevil jako ředitelský vůz jednoho místního podniku. Když jim „odešla“ Tatra 
603, nebylo toho moc k mání – Volgu 24 tehdejší ředitel nechtěl, a Tatru 613 mu nedali, pochopitelně … Tak 
se šprajcnul a sehnal zlatý Chrysler 180. Zřejmě to obhájil i politicky, protože jej v podniku měli hodně 
dlouho. Ostatní Simky jsem znal víceméně jen ze zahraničí – Michalova „milenka“ Simca 1000 mne taky 
nějak nenadchla, zřejmě v jakési aversi k téhle koncepci „vše vzadu“: Renault 8 a 10, NSU, 1000 MB, malé 
Fiaty, R 4CV, Floride, atd. Zato Simca 1100 se mi líbila moc, hlavně v pětidvéřové versi. Bývaly k vidění 
také na brněnských veletrzích, dodnes opatruji fota … 
   Potom přišla doba, kdy se s velkou slávou uskutečnil první dovoz modelů 1307/1308. Bylo mi do pláče … 
Takový „plasťák“, ještě s předním náhonem, všechno vrzající, hnusná umělá hmota uvnitř namísto plechu 
nebo dřevěné dýhy, nechápal jsem a dodnes nechápu, jak si to mohl někdo oblíbit. Ale – jsme lidé různí … 
☺! 
   Tak se pomalu dostáváme ke konci druhé kapitoly mého vyprávění. Nenajdete tady moc mých fotek. 
Tehdy jsem (já blbec) nefotil, a nebylo snadné pohnout tátu k tomu, aby plácal drahé filmy na auta … Žil 
jsem ve snech o blonďaté Myléne Demongeot, vozil jsem ji v nádherné nové Simce Ariane (jen občas se na 
snovém sedadle vedle mne objevila jistá spolužačka ze žďárského gymnasia ☺), všechno kolem sebe jsem 
si představoval v pastelových barvách Paříže počátku 60. let a nemohl se dočkat, až se moje touha vyplní. 
Že se tak stane, o tom jsem nepochyboval ani na vteřinku … 
 

Text: Pavel Kopáček    Foto: Pavel Kopáček a jeho archiv 

  TO JE ON!! Historický snímek z 1. dílu Chalupářů! Modrá Ariane 
 projede kolem kamery, Volga 24 (vzadu) zajede ke žlutému domu  
           vlevo a vystoupí budoucí chalupář p. Evžen Huml. 
      Neznáte náhodou někdo přesnou lokaci tohoto místa? 

 
 
 
 
    I pohlednice potěšily: dvojice 1300 u Nosticova divadla naproti 
                         bývalému Domu sovětské kultury. 
 



 

 

                Čs. kinematografie na záběry Simek nebyla skoupá.         Výřez pohledu z mého rodiště, foto 1960 – táta se dušoval,  
  že ta Aronde je jeho a asi měl pravdu ☺! 

                                                  Ve „Fantomasovské“ trilogii zazářily nejen Vedette 1.generace,  

                                                                                  ale také zmíněná Présidence! 



 

 

 

Oslavujeme nebo vzpomínáme 
 

   Je škoda, že některá velká jména z historie našeho 

automobilismu upadají do zapomnění. Také proto si 

připomeňme, že 9. ledna 1965 zemřel Břetislav 

Novotný, jeden z duchovních otců nesmrtelných 

malých aerovek. Narodil se 21. června 1892, a 

upozornil na sebe jednak vozíkem Omega, pak 

zajímavou konstrukcí lidového vozu Disk s třecími převody, který se 

ovšem kvůli složitosti a náročnosti výroby nedostal do očekávaných 

velkých serií, a konečně po založení vlastní dílny prototypy malého 

automobilu NK (EnKa). Při náhodném setkání jej ředitel Aerovky JUDr. Kabeš angažoval s úkolem postavit 

na základě NK nový prototyp pro fitmu Aero. Tím byl dodnes známý jednoválec Aero 500 o výkonu 10 

koní. Prodávat se začal v roce 1930 a jeho cena nepřevýšila prvorepublikových 18.000 Kč. 
 

   Velký průmyslník, jenž zanechal nesmazatelnou stopu v našem strojírenství – Josef 

Walter, zesnuvší 15. ledna 1950 – stručné shrnutí neveselého výročí, ovšem v době 

jeho skonu tisk i rozhlas již dávno vymazal jakékoliv zmínky o jeho 

„vykořisťovatelském“ podnikání. Velký člověk, stojící u zrodu českého automobilového 

a leteckého průmyslu se narodil 18. prosince 1873. Ještě před koncem 19. století začal 

stavět motocykly, poté proslavené tříkolky a těsně před první světovou válkou se pustil 

do automobilů, samozřejmě pod svým jménem. První 

úspěch se dostavil bezprostředně po uzavření příměří, kdy 

Walter uvádí na trh modelovou řadu WZ. V roce 1922 

Josef Walter odchází z vedení firmy a zakládá další 

strojírnu, vyrábějící zejména části motorů, převodovek a 

součásti leteckých hvězdicových agregátů. Továrna 

Walter postupně uvádí na trh řadu 4, 6, Standard, Super, 

Regent a hvězdný dvanáctiválec Royal. Až do konce 

výroby v roce 1937 opustily jinonickou „Waltrovku“ další 

typy osobních a nákladních aut, zásahových vozidel i 

autobusů. Josef Walter byl po roce 1948 jako „persona non grata“ určený novým režimem k zapomnění … 
 

   23. ledna 1878 se narodil geniální český technik, konstrukter a továrník ing. 

František Janeček. Jeho jméno dodnes tvoří 

první slabiku v názvu motocyklů Jawa, kterým 

se kdysi klaněl celý svět. Janeček proslul i ve 

výrobě automobilů a zbraní všech možných 

systemů i určení. Ještě za Rakouska-Uherska 

studoval strojírenství a elektrotechniku. Do 

konce první světové války dodával silnoproudá 

zařízení a menší elektrické přístroje. Po přestěhování do 

pankráckých dílen začal opravovat zbraně nové čs. armády, ale již na 

sklonku 20. let kupuje licenci firmy Wanderer na výrobu 

motocyklového jednoválce. Od roku 1934 úspěšně vyrábí malou Jawu 700, tentokráte v licenci DkW. Po ní 

přichází na trh zdokonalená Jawa 600 a na konci roku 1937 se představuje nesmrtelný Minor. Do příchodu 

německých vojsk opustily továrnu dvě tisícovky Minorů. Dalšího rozvoje firmy se již ing. Janeček nedočkal, 

zemřel 4. června 1941. 
Text: Pavel Kopáček    Foto: Archiv Pavla Kopáčka 



 

 

 

Oslavujeme nebo Vzpomínáme … 
 
   Známý závodník, konstrukter a pilot Colin Bruce 

Chapman 1. ledna 1952 zakládá automobilku Lotus. 
Jeho výrobky, proslulé na závodních tratích i mezi 

pravými „fajnšmekry“ se dostaly do širšího povědomí 

díky klasickému a bezúspěšně napodobovanému Super 

Seven, dalšími průlomovými modely jsou Elan, Europa či 

přísně geometrický Esprit. V polovině 50. let zakládá 

Race Team Lotus, který vítězí nejen v domácích 

pohárech, ale i v americkém Indy či F1. Firma Lotus 

přežila až dodnes a její výrobky stále odpovídají 

Chapmanově filosofii. Není jistě bez zajímavosti, že po 

našich silnicích jezdil už v 60. letech zcela nový Lotus 

Elan, později i Lotus Europa, jenž se uplatnil zejména v 

soutěžích. 
 
   Známý deník The New York Times použil 3. ledna 
1899 poprvé slovo „automobil“. Do té doby se motorová 

vozidla nazývala většinou „kočáry bez koní“, samohyby, 

apod. Odtud se během krátké doby dostalo do celého 

světa, skutečností však zůstává, že se dnes na tomto 

americkém subkontinentu používá jen ve specifických 

případech. Je to jeden z mála pojmů, kterému každý 

porozumí ve většině evropských jazyků. 
 
   Koncern GM zakládá 3. ledna 1926 značku Pontiac. V 

koncernovém portfoliu zastupovala levnější modely, které 

však na rozdíl od lidových Chevroletů měly sportovní 

nádech, akcentovaný zejména v 60. letech. Tehdy tato 

agilní divise „odstartovala“ éru Muscle Cars, jenž 

skončila až pod diktaturou chovatelů velbloudů z ropných 

nalezišť. Již před válkou se zaměřila na šesti- i osmiválce, 

v 50. letech již motory V8 převažovaly. Z nejznámějších 

typů jmenujme Chieftain, Star Chief, Boneville, Ventura, 

GTO, ale i samozřejmě Firebird či Trans Am, které se na 

přelomu 60. a 70. let staly „trhači asfaltu“. Stejně jako 

mnoho jiných a slavných značek se i Pontiac dostal do 

potíží, které vyvrcholily koncem listopadu 2009. Tehdy 

vyjel z montážní linky poslední vůz s indiánskou hlavou 

ve znaku. 
 
   Bezpochyby černým dnem pro milovníky otevřených 

vozů a vzduchem chlazených čtyřválců vzadu se stal 10. 
leden 1979. Toho dne byl vyrobený poslední VW Brouk 
cabrio. Produkce otevřených Volkswagenů začala ještě v 
předvečer války, tehdy samozřejmě pod značkou KdF. 
Poválečná výroba se rozběhla pod dohledem Spojenců, 
zprvu samozřejmě v základním provedení. Cabrio 



 

 

 

vyráběly např. karosárny Karmann či Hebmüller – mnoho Brouků bohužel přišlo o střechu amaterským 
způsobem. První cabriolety vyjely s čtyřválcem 1200 ccm, poslední exempláře 1303 byly motorisovány 
šestnáctistovkou o výkonu 50 koní. 
 
   Dne 18. ledna 1919 byla v britském městě Crewe založena automobilka Bentley Motors Limited. Za 
tímto pozoruhodným činem stál sir Walter Owen Bentley. Jeho výrobky si bezprostředně nato získaly pověst 
vynikajícího sportovního nářadí – vzpomeňme 
Indianapolis, Brooklands, ale především LeMans, kde se 
proslavil mohutný kompresorový Bentley „Blower“ 4,5 
Litre. Seriová produkce směřovala (a to se děje dodnes) 
k nejbohatším osobnostem světa. Bentleye často 
oblékaly nejznámější karosárny světa, např. Garney – 
Nutting, Mulliner, Park Ward, ale i Pininfarina. Firma 
Bentley byla v listopadu 1931 převzata značkou RR, 
ponechala si ovšem částečnou samostatnost a vlastní 
výrobní program. Ten se ovšem již od 50. let začal shodovat s RR a v dalších dekádách se jedinou odlišností 
stala maska chladiče. U nás se dochoval nádherný Bentley z roku 1938, karosovaný firmou Thrupp & 
Maberly, jenž do ČSR přišel jako nový. Čest a poděkování majiteli, který jej odmítl vyvézt!! 
 
   Dodnes se vedou debaty, kdo vlastně stojí za vynálezem a prvním praktickým použitím spalovacího 
motoru. Občas se uvádí jméno švýcarského pensionovaného důstojníka Isaaka de Rivaze, skutečností ovšem 
zůstává, že 24. ledna 1860 přihlásil Francouz Etienne 
Lenoir patent na první spalovací motor – v prakticky 
dodnes známé podobě. Lenoir přepracoval původní 
parní stroj na dvoutakt se spalováním směsi plynu a 
vzduchu. Jeho výrobky se ukázaly jako vysoce 
spolehlivé, ovšem ještě nejméně půl století nemohly 
konkurovat stacionárním parním strojům. V roce 1862 
staví Lenoir první motorové vozidlo. Jednalo se ale jen 
o pokus, desetikilometrovou vzdálenost urazil vozík za 
tři hodiny. Trvalo ještě bezmála 25 let, než se ke slovu 
dostaly první skutečné vozy, dnes označované jako 
Ancentre, ovšem sláva průkopnického počinu Lenoirovi 
zůstane natrvalo. 
 
   Dalším z dlouhé řady vynálezců v oblasti motorových 
vozidel je Karl Benz, jenž 29. ledna 1886 patentuje 
první „skutečné“ motorové vozidlo. I když je tento čin 
občas zpochybňován, stal se „Benz Patent 
Motorwagen“ oficiálně uznaným prvenstvím. Tříkolový 
dvoumístný vozík měl půl roku poté světovou premieru 
v německém městě Mannheim a prokázal svou 
spolehlivost. Jeho srdcem byl zážehový čtyřtaktní 
jednoválec s objemem jednoho litru a výkonem jedné 
koňské síly. Dosahoval rychlosti cca 12 km/h a obešel se 
bez převodovky v pozdějším pojetí. Originál vozu se 
dodnes dochoval a je ke spatření v museu firmy 
Mercedes-Benz. Nedávno spatřila světlo světa nevelká 
serie přesných kopií, které byly nabízené i u nás. 
 



 

 

 

   Jedna z vůdčích značek japonského koncernu těžkého 
strojírenství byla založena 30. ledna 1920 pod názvem 
Toyo Kogyo. Její zakladatel Jujiro Matsuda začal o deset 
let později vyrábět první automobily, pro něž vyčlenil 
značku Mazda. Před válkou se výrobce orientuje na 
nákladní tříkolky a dodávková vozidla, během ní přešel 
na zbrojní výrobu. Továrny Toyo Kogyo byly koncem 
války srovnány se zemí a výroba mohla pokračovat až v 
50. letech. Mazda začala opět dodávat malé dodávky a 
valníky, první osobní automobil (R 360) se představil 
roku 1960. Přestože se Toyo Kogyo věnuje také 
loďařství a výrobě celých továrních komponentů, 
nejznámější jsou bezesporu vozy Mazda. Připomeňme 
coupé Cosmo Sport s Wankelovým motorem, RX 7 nebo 
Savanna, Luce či 929, dodávané do celého světa. 
 
   Dějiny jedné z nejstarších, dosud aktivních, 
automobilek, se datují od 21. ledna 1899. Toho dne se 
rozběhla stavba prvního Opelu. Pětice bratří Opelových 
získala práva na výrobu vozíku Lutzmann a rozšířila tak 
dosavadní produkci šicích strojů o průkopnický počin. 
Jednoduchý Lutzmann však po necelých třech letech 
skončil a mladá firma roku 1902 představila svůj první 
vlastní vůz, poháněný dvouválcovým motorem. To byl 
začátek mohutné evoluce, během níž Opel zaplavil 
světový trh miliony svých vozidel. Později se stal 
součástí amerického koncernu GM a jeho modely se 
stavěly v továrnách všech světadílů. Tak je tomu ostatně 
dodnes. 

 
   Katalog luxusních vozů si neumíme 
představit bez značky Lincoln, založené 
26. ledna 1920. Tradiční výrobce 
kvalitních a patřičně drahých vozů se od 
počátku zaměřil na nejmajetnější vrstvy, 
což se mu – zejména v prvních letech – 
stalo bezmála osudným. O dva roky 
později se Lincoln stává součástí koncernu 
Ford a dodnes tvoří jeho samostatnou 
divisi. Připomeňme si dvanáctiválcový 
Zephyr, zajímavě řešený Continental z 60. 
let či presidentské speciály, protože 
Lincoln byl dlouhou dobu výsadním 
dodavatelem presidentských vozů Bílého 
domu. Lincolny jezdily i u nás, ozdobou 
československých silnic byl dlouho před r. 
1989 Continental Mk.III, dochovaný 
dodnes. 

Text: Pavel Kopáček   Foto: Archiv Pavla Kopáčka 



 

 

 

Za královnou volantu … 
 
   Datum nenajdete v seznamu výročí – vymyká se běžné šabloně, 
neboť se dotýká nejen Československa, ale srdcí nás všech, kteří 
máme rádi dobu statečných mužů (ale i ŽEN) za velkými 
nepoddajnými volanty opravdových závodních supervozů éry 
Vintage … 
   Titul „Královna volantu“ si vysloužila nezapomenutelná Eliška 
JUNKOVÁ, která se za volantem Bugy vydala dne 5. ledna 1994 na 
svou poslední jízdu … 
   Do posledního dne skromná, usměvavá, životem se těšící paní, 
neměla manýry světových hvězd, milovala výhled na panorama Prahy 
ze svého bytu, obklopila se květinami a trofejemi a několika věrnými 
přáteli. Tak nám navždy v srdcích utkvěl její obraz -hned vedle toho 
druhého, mladistvého, v němž vitální dáma krotí temperament 
Patronových výrobků, rve se s nástrahami prašných silniček nad 
hlubokými srázy, s kluzkou dlažbou i se zbytky svých vlastních sil, 
aby tohle všechno vyměnila se ručičku stopek, nepodplatitelně 
potvrzující vítězství! 
   Narodila se 16. listopadu v Olomouci jako Alžběta Pospíšilová do hromady sourozenců skromné rodiny 
živnostníka. Po ukončení střední školy nastoupila jako v bursovním oddělení olomoucké banky. Tam se 
poprvé setkala s Čeňkem Junkem, aniž by tehdy tušila, jaký to bude osudový zvrat. Po kratší známosti byl 
Čeněk Junek povýšen a přeložen do pražského bankovního centra. Mladá Alžběta jela s ním. To už začal 
mladý bankéř závodit – zpočátku na Austro-Daimleru a Mercedesu. Alžběta se s ním setkává v Paříži, kde 
byli oba služebně, navštěvují autosalon a na stánku firmy Bugatti drobnou dívenku zaujal model T 30. Po 
návratu do Prahy složila Alžběta nejen řidičskou, ale i manželskou zkoušku, a mimo vůdčího listu 
„dostala“ i pana Čeňka Junka. Změnila si jméno na Elišku, jak ji zakrátko poznal celý svět. 
   První závodní stroj slavné stáje (T 30) si Junkovi pořídili v roce 1923. Bankovnictví a velkostatek jim 
vynášely dost, aby si mohli ještě téhož roku koupit zdokonalený T 32, a napřesrok již legendární T 35, s 
kterým bývá mladá Eliška nerozlučně spojována … V polovině 20. let snad nebylo významnějšího 

domácího závodu, který by někdo z 
Junkových nevyhrál, a Eliška se stala 
jednou ze sensací tisku, rozhlasu i 
filmových týdeníků. Později se k domácím 
vítězstvím přidala i zahraniční, korunovaná 
prvním místem na Nürburgringu, ale 
zejména úspěchem na kamenitých 
silničkách sicilské Targa Florio 1928. Tento 
rok však úspěšnou závodnici poznamenal 
nejtvrdší ránou, jakou mohla dostat. Během 
Velké ceny Německa Čeněk Junek ve 
smyku havaroval a smrtelně se zranil. Jeho 
mladá choť bezprostředně poté definitivně 
končí svou závodnickou karieru. I když se 
později znovu provdala (za novináře 
Ladislava Khase), na svou první lásku 
nikdy nezapomněla. Využila svých 
kontaktů s Patronem, a v poskytnutém 
Bugatti podnikla cestu přes Ceylon do Indie 



 

 

 

a pro Patrona prováděla cestou průzkum trhu a věnovala se propagaci slavné značky. Na domácí půdě 
neúnavně pracovala pro Velkou cenu a přípravu každého ročníku tohoto prestižního závodu. V polovině 30. 
let přešla k firmě Baťa a ve vedení prodejního oddělení pneumatik pracovala až do znárodnění Baťových 
závodů. Nedlouho na to přijala nabízené místo úřednice a tlumočnice na ministerstvu chemického průmyslu 
v Praze. 
   Smutnou kapitolu života prožila v 50. a 60. letech. Její jméno nebylo zapomenuté a pravidelně dostávala 
pozvánky na desítky zahraničních akcí a závodů. Vycestovat jí 
nedovolili, u nás se o její existenci prakticky mlčelo. Až v roce 
1966 se účastnila vzpomínkové Targa Florio, kde se u trati 
sešly tisíce pamětníků a milované Elišce provolávaly slávu. 
   Koncem roku 1993 se její zdravotní potíže zhoršily natolik, 
že si vyžádaly hospitalisaci. Nic nepomohlo, a Královna 
volantu od nás odešla v prvním lednovém týdnu roku 1994. 
   Měl jsem před časem v ruce některé její poznámky a části 
korespondence s Patronem, a – věřte či ne – ani jsem 
nedýchal. Zažloutlé papíry, podávající svědectví o zápalu 
obou tak rozdílných lidí pro společnou věc, mne naplňovaly 
posvátnou úctou a nedostávalo se mi slov. Nikdy na tuhle 
chvíli nezapomenu. 
   Půjdete-li někdy pražským Úvozem směrem k Hradčanům, 
zastavte se na konci ulice u budovy švédského velvyslanectví. 
Tam žila a dožila naše nejslavnější závodnice, obdivovaná 
celým světem. Prohlédněte si pamětní desku a vzdejte mlčky 
poctu statečné ženě z malé zemičky uprostřed Evropy, která si 
ochočila burácející motory a nadchla celý svět. 
   Já jsem tam položil růži; vím, že to nestačilo – ale kromě vzpomínek a uznání už Elišku jinak uctít nelze. 
Ale ona by porozuměla … Růže totiž měla nejradši … 
 
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! 
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