
 

 

                            Z pera čtenářů                                                           Známé-neznámé                                 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    další zajímavosti ze světa historických vozidel       



 



 

 

 

 

 
   Vážené čtenářky a čtenáři, milí přátelé, 
 
je týden před vydáním časopisu, mé články jsou hotové a Pavlovy rovněž. Zbývá udělat u jeho článků 
grafiku a máme hotovo. To jsem si říkal ještě dnes ráno, než mi Pavel zavolal, že jeho počítač je taky 
„hotovej“, a dřív jak v únoru z něj data nikdo nedostane. Bohužel. No nevadí, dopíši číslo sám novým 
obsahem a ušetřené Pavlovy články vyjdou jindy. Však oni „nezasmrádnou“, jak my říkáme ☺. Ani mne 
nevadí více příjemné práce navíc, jako spíš nepříjemné vyhledávání chyb, kterých po sobě jistě najdu půl 
milionu, abych pak dostal email, že jich tam druhý půlmilion zbyl ☺. Jo jo, kdybych místo chození za školu 
a za holkami radši dával pozor, kde se píše měkké I a kde tvrdé Y. Teď již to doháním velmi pomalu, tak 
mějte prosím pochopení pro můj pravopis a pro Pavlův počítač a věřme, že další „kompjůtr“ na jeho stole 
bude fungovat lépe než ten předchozí. A kdybyste měli náááhodou navíc nějaký počítač, do kterého se vejde 
hodně fotek a má klávesnici pro Pavlovy prsty velikosti mého zápěstí, víte, kam ho poslat ☺. 
    
   Nedávno jsem byl u jednoho staršího mechanika a u fotek předválečných veteránů z českých silnic, které 
měl po zdech dílny, jsme vzpomínali….tedy on vzpomínal, já naslouchal….na historii jednotlivých vozů a 
na ty, kteří odolali svodům zahraničních zájemců a československých vykuků a neprodali svůj skvost. Mají 
ho třeba i dodnes, bez ohledu na jeho, mnohdy astronomickou cenu. Jistě to nebylo jednoduché jezdit starou 
škodovkou nebo něčím podobným, a v garáži mít vzácnost, za kterou byl sběrateli nabízen naprosto 
ojedinělý ojetý západoněmecký vůz a považte, dokonce s naftovým motorem ☺. O to více si vážím těchto 
lidí, kteří mají vůz desítky let a to s lásky k vozu samotnému a ne pro jeho cenu.  
   Chci tímto vzdát hold všem pánům Koťátkům, Nadrchalům, Kratochvílům, Ernestům, Šilhům, 
Schusserům, Joklům a Přikrylům….                   
     
                 S úctou  
  
                             Michal Primák 
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Společník cestou necestou 
 
   Dodnes inspiruje výrobce svojí 

pokrokovostí, chytrými řešeními a 

svým stylem, a také dodnes udivuje 

všechny zájemce stádiem své 

rozpadlosti způsobené korozí. Hned na 

úvod chci mít tuto negativní věc z krku 

- ano Matra Rancho hnila neskutečně 

rychle. Tak, a nyní se můžeme věnovat 

vozu samotnému a tomu, co přinesl 

v sedmdesátých letech řidičům, kteří 

nechtěli terénní Land Rover, ale osobní 

auto jim bylo málo.  Ač dnes tuto 

francouzskou stylovku na cestách 

prakticky nepotkáte, neznamená to, že byste ji neměli znát.   
 
   Francouzská automobilka Matra vyráběla v úzké spolupráci s firmou Chrysler-France, jakožto vlastníkem 
značky a továrny Simca, sportovní vozy Bagheera. Po, převážně evropských, silnicích jezdily tyto sportovní 
vozy již ve druhé generaci a na rýsovacích prknech v Romorantinu se připravovala žhavá novinka. 
Nejednalo se jen o nové auto, ale spíš o novou kategorii. 
   Jako základ nového vozu posloužila Simca 1100. Zjednodušeně by se dalo říci, že malou 
„jedenáctistovku“ v továrně uřízli za řidičem a posadili na vzniklé místo laminátovou boudu. Je to pravda 
jen zčásti. Simca 1100 byla vyráběna nejenom ve třídvéřové a pětidvéřové verzi, případně jako kombi, ale 
z výrobního pásu sjížděly i verze pick-up a dvoumístná „dodávka“. Pick-up byl tedy velmi snadno upraven a 
na zadní, mírně prodlouženou část přišla prostorná nástavba. Jak jinak, než laminátová. Místo 
chromovaných nárazníků se objevily masivní plastové, boky vozů byly chráněny rovněž plastovým 
obložením. Originální vzhled doplňovala střešní zahrádka, ochranný rám nad nárazníkem. Kliky, zrcátka, 
rámečky světlometů, to vše bylo nyní rovněž černé. Celek tak působil velmi pěkně a kompaktně. Vzhledem 
k financování projektu téměř výhradně Matrou, bylo upuštěno od vývoje verze 4x4. Rancho bylo vždy 
„dvoukolka“. Jedinou „terénní“ úpravou byla určitá možnost zvýšení světlosti podvozku štelováním na 
nápravách. Rancho poháněl motor o obsahu 1442ccm ze Simky 1308GT, který poskytoval dostatečný výkon 

80k (DIN). Tak jako v Simce 1100 a 1307/8, i 
zde byl vpředu napříč a přes čtyřstupňovou 
převodovku poháněl samozřejmě kola přední.    
   Novinka se představila na ženevském 
autosalonu a byla jednou ze senzací. Od 
počátku bylo Rancho prodejně úspěšné a 
překonalo počáteční odhady prodejů. Nemělo 
konkurenci, nikdo nic takového nevyráběl. 
Vesměs lze říci, že Matra tímto modelem 
založila kategorii SUV.  
   Již v říjnu 1978 se objevila první z mnoha 
akčních verzí. „Courréges“ jak zněla novinka, 
se ale nikdy sériově nevyráběla. O rok později 
se zlepšila antikorozní ochrana Ranch natolik, 
že byla poskytována šestiletá antikorozní 
záruka. Nevím ale, jak to vypadalo sedmý rok 
☺.  



 

 

   V září 1980 přinesla Matra další zlepšení. Akční modely X, AS (na horním snímku) a Grand Raid, který 
byl vybaven dvojicí hledacích světlometů, dvěma rezervami a diferenciálem s omezeným prokluzem. 
Později nabídku doplnilo Rancho Decouvrable, které mělo svinovací boční a zadní stěnu z plachtoviny se 
slídovým oknem. 
   Na přání bylo možné objednat další provedení či „akční speciál“. Zákazník mohl mít Rancho, které mělo 
v zadních části skrytou invalidní plošinu (jeden takový kus si pamatuji asi před deseti lety ve východních 
Čechách). Provedení Davos, Jeanneau, Midnight, Loisirs znám jen z katalogu a ani na mezinárodních 
srazech jsem je neviděl. 
   Velmi bohatá byla též nabídka příplatkové výbavy. Objednat si náročný zákazník mohl např. dvě přídavné 
sedačky do zavazadlového prostoru, pevné lůžko, vyprošťovací plechy, naviják, druhou rezervu, přídavnou 
zahrádku na nástavbu, hliníkové ráfky, deflektory a různé campingové vybavení.        

   V říjnu 1983 byla výroba ukončena. Několik vozů bylo ještě smontováno v roce 1984, pak sympatické 
Rancho zmizelo s nabídky prodejců.    
   Ač se to možná nezdá, Matra nebyla úspěšná na závodních kolbištích jen se svými sportovními vozy nebo 
závodními speciály. I Rancho si „čichlo“ ke sportovním výkonům. A postavilo se hned na start závodu 
nejtěžšího: Paříž-Dakar. Ne, v Simce ani Matře se nikdy nebáli ☺.  
   A aby těch zásluh nebylo málo, víte, co Matra připravovala jako nástupce Rancha? Ano…. Espace není 
nápadem Renaultu. Když byl v Matře připravován nástupce Rancha, došlo ke změně vlastnických struktur 
v továrně Simca. Americký Chrysler vinou svých odbytových potíží a nesmyslné obchodní politiky byl 
nucen odprodat své evropské závody. Továrnu Chrysler France, vyrábějící vozy Simcam prodal koncernu 
PSA. Na rozdíl od Simky a Citroënu nebyl Peugeot moc pokrokový. A tak když návrháři přinesli návrhy 
nového Rancha, vedení PSA se návrh vůbec nezamlouval. „To se nikdy nebude prodávat“, prohlásili. Jak 

obrovská to byla chyba. 
Nástupce využíval široké 
škály dosavadních 
výrobků Simky, resp. po 
novém přejmenovaní, 
Talbotu. Podvozek byl 
ze Solary, spoustu detailů 
poskytly jiné typy. Ale 
bohužel inženýři Matry 
odešli s nepořízenou. 
Svému dítku ale věřili 
natolik, že oslovili 
Renault. Ten souhlasil se 
společnou výrobou, ale 
kladl si jednu podmínku. 
Jejich Fuego v té době 
drtivě prohrávalo 
konkurenční boj s Matrou 
Murena, nástupcem 



 

 

Bagheery, kterou Matra vyráběla s Talbotem. Podmínka zněla: „Ukončíte výrobu Mureny“. V Matře věděli, 
že výroba Espace bude výrazně ziskovější než výroba malosériového coupé, a tak souhlasili. V Renaultu si 
mohli gratulovat, v Peugotu si nadávat a v Talbotu držet smutek. 
   Ale pojďme se podívat na Rancha v Československu a Česku. Oficiální import neprobíhal (i když na 
veletrhu se Rancho objevilo) a 
není mi ani známo nic o 
individuálních objednávkách 
přes Tuzex. S největší 
pravděpodobností se sem 
všechna Rancha dostala jako 
ojetá, zejména po roce 1989. 
Dnes můžete vidět občas 
Rancho v inzerci, většinou jako 
vrak na zahradě. Na srazech 
můžete potkat jedno ze dvou 
momentálně funkčních vozů, 
ale to byste museli mít velké 
štěstí ☺. 
   Pokud budete chtít Matru 
Rancho do své sbírky, tak si 
k ní rovnou kupte autogen či 
„céóčko“. Vařit budete 
s pravděpodobností, hraničící 
s jistotou. Osobně vím o třech neshnilých vozech. Jedno stojí v Romorantinu v muzeu, jedno v Paříži 
v muzeu a jedno jsme s kamarádem přivezli do ČR a je ve fotogalerii pod článkem. Rancho je ojedinělé, 
prostorné auto ideální pro veteránské cestování. Nevýhodou je větší hlučnost způsobená aerodynamikou a 
čtyřkvaltem. Ani spotřeba nebude „za šest“, spíše se budete reálně pohybovat mezi 9-10l/100km.  
   Pokud ale hledáte klasickou stylovku, do které můžete hodit spacák a odjed na měsíc do Skandinávie, 
Albánie, Asie či kamkoliv jinam, a nechcete se motat po městech s obstarožním obytňákem, může být pro 
Vás Matra Simca Rancho tím pravým společníkem. Tak jako pro mne… 
 

Text: Michal Primák    Foto: Michal Primák a archiv Michala Primáka 
 
 
Technické údaje: 
 
Motor: Řadový, vodou chlazený čtyřválec o výkonu 80k 
Převodové ústrojí: Manuální čtyřstupňová převodovka,  
                           pohon předních kol 
Nápravy: Přední i zadní náprava nezávislá se seřizováním  
              světlé výšky   
Brzdy: vpředu kotoučové, vzadu bubnové, s posilovačem  
           a omezovačem brzdného účinku 
Karoserie: Ocelová, přišroubovaná laminátová nástavba. 
Provozní hmotnost: 1129kg 
Počet vyrobených kusů: 56 457 
 
 
 
 
 



 

 

             Všechny Rancha měla standardně tažné zařízení.        Rancho Decouvrable s odnímatelnými plátěnými díly. 
                     Testovací prototyp jej má i vpředu ☺. 

                         Talbot Matra Rancho X                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
                                                     Jeanneauu mělo ve výbavě i surfařské prkno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                 Montážní linka v Romorantinu. 

                    Škoda, že Rancho Courreges do výroby nešlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provedení Rancho Davos mělo držák lyží a sněhové řetězy v základní výbavě. 
 
 
 
 
 

 Toto od Rancha nikdo nemohl chtít. A pokud přece chtěl,  
        musel zapřáhnout naviják a minimálně sušit celý  
                 rozdělovač, který je hned „na ráně“.  
 
                                                    Dva z návrhů nového vozu… 



 

 

   Vítěz Soutěže elegance v kategorii Rancho na mezinárodním            Pravidelný účastník srazů s velmi pěkně zrenovovaným vozem. 
                   srazu Simek v Česku v roce 2006. 

             U nás rarita, v zahraničí se jich vždy sejde dost.                                    Decouvrable na srazu německého klubu.  
                                  „Ranchokomunita ☺. 

     Kousek od Lyonu jsme našli toto Rancho…dnes je již prakticky hotové a bude ozdobou českých silnic a vizitkou svého majitele. 
 
 
 



 

 

         Matra Rancho našeho čtenáře a kamaráda Honzy P.           Takhle jsem koupil vyvaření Rancho…..od té doby vyvařuji dál ☺. 

 Jedno z 57 tisíc Ranch skončilo jako spoustu jiných – jako zdroj                       „…když to uříznu dám tam víc bordelu, ne??“ � 
                náhradních dílů pro přeživší bratříčky. 

 Jedinou fotku Rancha z Rallye Paříž-Dakar jsem našel na internetu.           
         Zdroj je uveden. Vůz jel rallye v roce 1979 s posádkou                       Rancho bylo častou předlohou modelů všech velikostí. 
         Benoit Chavanne a Alain Corroler.                                                               Možná máte nějaké doma ☺ 



 

 

 

                                 Dobovka                                                                         Z hluboké historie 

     Exkluzivní dobová fotografie z doby, kdy se auta nepodobala                               Trocha údržby a zpátky na sraz.  

                           sobě navzájem jako vejce vejci. 

         Potkali jsme                        Soutěž 
       
 Uhodli jste Ford Zephyr? 
 
   
 
 
 

 
 
 
 Z jakého vozu je tento motor? 
 
 
Odpovědi pište na email:  
 michal@simcacentrum.cz 
        

             Fordy Tranzit jezdily, jezdí a jezdit budou…  

                      
                   Zatím v renovaci                        Takhle po renovaci 

           
       Nevím, zda se již tato Simca 1000 Coupé prohání 
po zelených loukách či silnicích, nebo stále stojí ve své garáži 
         a čeká na dokončení renovace. Snad se dočká,  
                             v Česku je jediná.    



 

 

 

                             Česká mrtvolka                                                 … a tak vypadala jako nová 

                              Škoda 1202 STW sice nevypadá jako nerenovovatelný vrak, ale slouží již jen jako zdroj náhradních dílů.  
                                                                          Tak jako na druhém snímku vypadat nebude.  

                                 Zahraniční mrtvolka                                             … a tak vypadala jako nová 

 
  Sen mnoha kluků – Ford Mustang. Kde všude se proháněl, než zakončil svoji pouť v Motole? Kdyby nestál v tomto stavu čtvrt „mega“, možná       
                                              by se ho někdo ujal a dal mu zpět vzhled, jaký si tato legenda zaslouží.  

                                                                Kolem aut… 

   Svůj archiv vraků předválečných automobilů mám prakticky vyčerpaný a nových přírůstků je (naštěstí) málo. A tak jsem připravil menší 
                                                 obměnu ☺. Na snímcích nabídka náplní v originálních baleních.   



 

 

 

                       Hrálo ve filmu                                               Z archivu čtenářů 

           Stačí chvilka a půvabné závodnice mění omezení rychlosti na amerických       Z několika krásných fotografií Petra Bočka jsem vybral 
    silnicích na rychlost, odpovídající jejich Lamborghini Countach ve filmu    Chryslera…..,..který brázdí již desítky let silnice naší země. 
                                                 Tajný závod 2.                
  

 
Z prospektů a reklam  

 

   
 Text: Michal Primák       Foto: Michal Primák a jeho archiv  



 

 

 

 

Na čtvrt míle   
 
 
 Od doby, co se ruce mých dětí 
poprvé dotkly autíček se značkou 
„Hot wheels“, jsou u nás na denním 
pořádku dva názvy, které se opakují 
co pár minut se železnou 
pravidelností. A mezi tato slova 
nepatří ani škola, ani domácí úkol, a 
kupodivu ani jména jejich školních 
lásek. Ta dvě slova jsou „Dragster“ 
a „Muscle cars“.  Dragstery 
vynechám, ale na americká 
„svalnatá auta“ se spolu podíváme.    
    
 
   Názory na to, kdy a které auto bylo to první, se různí.  Která auta do této kategorie patří a která ne, je taky 
otázkou, stejně jako kdy se přestaly „ty pravé“ muscle cars vyrábět. Protože aut, která bychom mohli do této 
kategorie zařadit, je hooodně, určili jsme čistě pro potřebu našeho článku jistá kritéria, jako tvar karoserie, 
samozřejmě výkonnou „Vé osmičku“ pod kapotou, rok výroby mezi lety 1964 – 1971 apod. 
 

   Co se to vlastně skrývá pod tímto siláckým označením? V zásadě se jedná o malé auto s velkým motorem. 
Zapomeňte ale na Fiat 500, jedná se o americkou záležitost, takže „malé“ na místní poměry. Jedním 
z pionýrů této skupiny byl v roce 1949 představený Oldsmobille Rocket 98. Na něj navázal Hudson Hornet a 
další. Ale dnes jsou průkopníci pomalu ale jistě zapomenuti a tentokrát ani my nebudeme oživovat 
vzpomínky na ty, na které se zapomnělo.   
   V redakci jsme se shodli, že prvním vozem, který byl nazýván Muscle car, byl v roce 1962 Dodge Dart 
s motorem 413 c.u.i. o výkonu 415HP. Ale dle pozdějších měřítek by se nějaká ta výjimka našla, například 
Chrysler 300C z roku 1957-8. Ten odstartoval zájem o vysokovýkonné vozy kompaktnějších rozměrů. 
Následně se přidaly Plymouth a Chrysler a Ford…a pak už to jelo.  
   Pojďme se podívat na některé z nich. 
 

Text: Michal Primák     Foto: Archiv Michala Primáka 

   Dodge Coronet mohl mít kromě Small Blocks i sedmilitrový         „Bitevní kůň“ na Mustangy! Charger v prvním provedení z roku 1966.    
            Big Blog Hemi 426cui nebo 7,2l Magnum 440cui.  



 

 

 

         Dodge Challenger jistě znáte z filmu Vanishing point.    
           Poháněly ho stejné motory jako Coronet a Charger.  
                             Mít jste mohli i kabriolet.                 

    Závody NASCAR daly vzniknout serii jedinečných Dodge Chargerů  
        Daytona. Opět shodné motory, opět volba mezi čtyřstupňovým    
         manuálem nebo automatickou převodovkou Torque Flite  727. 
 

          Ford Torino fastback na snímku z roku 1968 poháněl nejvíce   
                                            BigBlock 428 cui. 

 
Ford Torino Cobra jste mohli mít i s motorem 429cui o výkonu 360 až 370k.. Nebyl velký problém dosáhnout zrychlení 0-100km/h za 6s.             
                

                 Shelby GT 500 z roku 1967. Nejlepší Mustang! 
 
 

                   Ford Mustang Boss 302 rok 1969. Do té doby byl Chevrolet Camaro velkým soupeřem v boji o zákazníka. Boss 302   
  dostal motor Windsor, hlavy Cleveland a konečně se mohl postavit konkurenci. Druhým důvodem byla touha Fordu vyhrát seriál SCCA    
                                                                                                 Trans-Am. 



 

 

 

Malý Chevrolet Nova mohl mít ve své třetí generaci i pořádný          Původní Chevrolet Malibu SS nahradil Chevelle SS a koncern vyslyšel 
     motor 396 cui ve dvou výkonových verzích 350 a 375k.      volání zákazníků a dodal pod kapotu i 396cui. s výkonem až 360k.  
                       Oboje na přání ve verzi SS.   V druhé generaci z let 1968-1972 dostal Chevelle SS i motory 400, 402 a  
                                                                                                                      dokonce 454cui. Mohl jít tedy po krku těm nejlepším.  

 
Chevrolet Camaro sice u Fordů bedlivě sledovali, ale slávy a úspěchu  
        jejich Mustangu nedosáhl. Když už se začal své konkurenci  
                            přibližovat, přišla ropná krize.    

 Chevrolet Corvette Sting Ray se ještě jakž-takž dal počítat k Muscle       
cars, novější modely už měly podstatně blíže k supersportům. 

  Motory 400 cui a 426 Hemi poskytly Plymouthu GTX  dostatečnou  
                                    porci výkonu.                                         Plymouth Road Runner napodobil proslulou agresivní masku Chargerů.  
 



 

 

 

                   Plymouth Baraccuda v prvním  provedení.                   Plymouth Superbird vděčil za svůj vznik závodům NASCAR.         

   Pontiac GTO byl velmi úspěšným vozem. Motorizaci zajišťovaly               Chryslery 300C a D sice neměly tvary,na jaké jsme u MC zvyklí,  
          motory 389 a 400 cui, později též 455cui. Dodával se i                     ale motory 392cui s výkonem 375 a 390k se uměly postarat o   
                                 v otevřené verzi kabriolet.                překvapení. 

       Buick Gran Sport byl s motory 400 a 455cui velmi rychlý… .

                                                
     Buick GSX nebyl prodejně moc úspěšný, dnes je vyhledávaný. 
 
 
Mercury Cougar používal mimo jiné i motory CobraJet. Tento motor  
  jste mohli mít z továrny naladěný až na 410k. Mimo americký trh 
      nejsou ani dnes vozy Mercury mezi běžnými účastníky srazů.   



 

 

 

Oldsmobile Cutlass Rallye 350 – dnes velmi ojedinělý vůz, který se 
                                     prodával pouhý rok. 
 
 
 

Oldsmobile 442 – označení skrývalo zkratku: čtyřkomorový karburátor,  
                       čtyřštupňový manuál a dva výfuky.                        

         AMC Javellin se úspěšně účastnil závodů série Trans-Am.   AMC AMX získal mnoho průmyslových prvenství a byl úspěšný i 
                                                                                                                                                               ve sportu.  

        Mercury Cyclone se mohl pyšnit i motorem 429 Cobra Jet  
                                        s výkonem 335k. 
 
                                Dodge Charger, Coronet a Dart. 



 

 

 

 

Všemocná reklama? 
 
 
 Reklama byla nedílnou součástí prodeje automobilů, A dokud neexistoval internet a televize byla 
výsadou bohatých, neobešla se žádná automobilka ani prodejce bez reklamy tištěné. Více či méně 
nápadité reklamy zaplňovaly stránky magazínů i denního tisku. Pojďme se na některé z nich spolu 
podívat. Dovedla by Vás některá reklama k úvaze o koupi nabízeného vozu???  
 

Text: Michal Primák     Foto: Archiv Michala Primáka 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Převážně na pohodlí odkazovala reklama na        „ Elegance karoserie na stejné úrovni jako          Ne vždy reklama lže, Land Rover jistě byl                  
                 Dodge ročníku 1963.                 životnost motoru“ vozu Willys.                      nejuniverálnější auto na světě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       „Nebudeme diskutovat!!!“ , říká Ballot                V ČSSR stačilo jen dát vědět, že něco      „Kdo říká, že není prostor pro individualitu?“ 
                 „přepychového“ je k dispozici…☺ 



 

 

 

 
           „Tři rychlé způsoby, jak chytit                   I BMW odkazovalo na radost z jízdy.                             Totéž v italském….. 
                    Dodge horečku“ 
 

            „Auto pro postižené“….koupili byste si ho???            „Rychlost, bezpečnost a komfort“ nabízel skoro každý…. 

 Ne vždy vedla kreativita k úspěchu. O tom se přesvědčil i Claveau.          „Elegantní, efektivní a výkonný“, takový byl dle reklam Barkas. 



 

 

 

        Německá reklama rozplývající se nad Škodou Felicia.                            Před válkou jste se z reklam dozvěděli o autě skoro vše. 
 

             Vtipná reklama na „busík“, využívající jeho variabilitu.  
      Marketingoví specialisté si s vozem vyhráli a vytvořili spoustu  
                                         zajímavých kreací. 

         Studebaker se představitelem nového věku nestal…. 

 Cože, na té reklamě je nějaké auto?? ☺        „Kde je dobrodružství, tam je Mehari“                             Výpověď doby… 
 



 

 

 

Postupně ubývala nápaditost a informace a přibývala bezduchá hesla. 
                             „Vozem budoucnosti“ Tatraplan mohl být, kdyby….. 

          V padesátých letech byly v módě malované reklamy.                         „To je auto“, psalo se v reklamě pro ty, co to nepoznali ☺. 

Postupem času se reklama zaměřovala nejen na auta jako 
takové, ale i na prodej doplňků, příslušenství a s tím spojenou 
možnost odlišení jednotlivých, velkosériově vyráběných vozů. 
 
 
 
 
 

     „Pokud někdy chcete být vždy první, měli byste být jako Dodge!“  …………………A tak vznikla legenda…                                              



 

 

 

                                              …..☺……                      „Nemůžete porazit jeho všestrannou ekonomičnost“ 
                                 …… zato si můžete nabít čumák v první zatáčce ☺ 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    „Nejatraktivnější vůz ve své třídě“. Ač proti Moskviči ani  
  Scaldii nic nemám, zajímaly by mne ostatní vozy této třídy ☺.                     „Oh, to je rošťák “, říká modelka na novou Siatu ☺.  

 
 
 
 
 
      „Kompletně sportovní auto“.  
Škoda jen, že pod tímto názvem si 
západ představoval zcela jiné výkonové 
hodnoty, než jaké nabízela                                           
boleslavská škodovka se Škodou 110R.   
„eRko“ pak v zahraničních zemích stálo 
tolik, co ta nejobyčejnější a nejmenší 
auta s nejchudší výbavou. Až 
v současných letech si tento vůz 
získává respekt, obdiv a uznání na 
veteránských srazech a setkáních.   



 

 

 

Hradec – Králové - Rieger 
 
   Splnit si sen a dovézt si z Francie 
Simku Gordini nebylo v poválečném 
Československu téměř vůbec možné. 
Ale Aloisi Riegerovi se velmi líbila. 
Zdeněk Treybal dokonce jednu měl 
a startoval s ní na Ceně města Brna. 
A když ne koupit… tak proč ne 
postavit? Tak nějak vznikla 
myšlenka na závodní vůz Hakar.  
  
    
   Název článku, ač se možná může 
zdát nesmyslný, svůj význam má. A to 
velmi důležitý. Z těchto tří slov totiž 
vznikl název vozu. A to ne ledajakého. 
   Alois Rieger nebyl v automobilovém 
světě žádný zelenáč. Byl technikem v oboru konstrukce a výroby spalovacích motorů. Pomocnou ruku při 
výrobě vlastního vozu podal i syn Vojtěch. A tak se oba muži na počátku roku 1950 pustili do tvorby 
makety. Hotovou maketu zkontroloval význačný karosář Josef Sodomka z Vysokého Mýta. Navrhl drobné 
úpravy, které byly hned realizovány.  
   Výrobou karoserie byl pověřen pan Kalvach z Hradce Králové. Nebyla žádná legrace vyrobit hliníkovou 
svařovanou karoserii. Práce se ale podařila a lehká závodní karoserie byla zakrátko hotová.  
   Podvozek byl upraven z vozu Fiat 508, od stejné značky sporťák dostal do vínku i motor. Následně byl ale 
vyměněn za škodováckou dvanáctistovku a v dalších letech za prototypový motor z ÚVMV o objemu 
1500ccm a výkonu 75k. To stačilo vozu k dosažení stosedmdesátikilometrové rychlosti. Tak, jak bylo 
v tehdejších letech běžné, vůz byl schválen do běžného provozu. 
   Nízký Hakar byl vyroben v jednom kuse pro sportovní potřeby svého majitele. Svého následovníka se 

nedočkal. Naštěstí se 
dochoval do dnešních dnů, ač 
prošel během let různými 
drobnými úpravami a i barvu 
svých šatů několikrát změnil.      
   Naposled jsem jej spatřil 
minulý rok v květnu na 
veteránské akci „1000mil 
československých“. Můžeme 
tedy i dnes obdivovat 
nápaditost a um zlatých 
českých ručiček – 
konstruktérů, kteří si 
v dobách raného socialismu 
splnili sen a postavili si své 
závodní auto. 
 
   
 
Text a foto: Michal Primák  



 

 

 

Sám voják v poli 
 
   V listopadovém čísle jsem Vás seznámil, jak jsem vlastně k Simce přišel. Dnes pokračuji… 
 
   Tři Simky stály na zahradě domu, kde jsem bydlel. Věděl jsem o nich jen to, co jsem na vlastní oči viděl a 

veškeré zázemí skýtal manuál na Simku 1000 v němčině (kterou nevládnu), jakés-takés nářadí a dřevěná 

bouda bez podlahy, spíš přístřešek než garáž. To není zrovna nejlepší začátek. Ale pohánělo mne to nejlepší, 

co mne pohánět mohlo. TOUHA. Chtěl jsem se Simkou vyrazit na výlet, na sraz, potkávat se s dalšími vozy 

této značky (o kterých jsem neměl moc ponětí). Internet v té době byl v plenkách a ani počítač nebyl 

běžným vybavením každého právoplatného člověka. První cesta tedy vedla do „opletalky“ do Autoklubu.  
   „Ale to jdete pozdě, pane, Simca klub byl zrušen“ odpovídá mi v poklidu paní v sekretariátu. Když vidí 

můj smutek, dorazí mne větou: „ Už před nějakými 25 lety“. Moje beznaděj nezná konce. „A co je potřeba 

k tomu, aby opět byl?“ pokládám ze zoufalství poslední otázku. Paní mi podává formulář. „Hlavně těch pět 

podpisů na něm musí být“, dodává. 
   Bloudím ulicemi města s formulářem v ruce. Je mi, jako by mi sebrali největší hračku. Vždyť já ty auta 

kupoval proto, abych s kámoši jezdil po srazech…. A co teď budu dělat s třemi Simkami, ne nepodobnými 

vrakům? Domu jsem přišel již s rozhodnutím: ZALOŽÍM SIMCA KLUB 
   Sehnat podpisy nebylo těžké. Babička a maminka bez řidičáků byly prvními, téměř nevidomý bratr dodal 
třetí, já čtvrtý, a pátý byl onen kamarád, který mne do Simky uvrtal. Druhý den jsem se do Autoklubu vrátil 
a dostal potvrzení. Simca klub existuje. Přesně 26.7.1999. Tedy tenkrát ještě se složitým názvem 
Simca+Talbot klub Praha… s povinným dovětkem ..“v AČR“. Ještě na „berňák“ pro IČO a je to. Ještě dnes 
si pamatuju, jak jsem seděl doma s papírem v ruce a říkal si: „No jo, je Simca klub, ale co bude dělat, jaká 
bude jeho náplň, kde vezme členy, kde finance?“. Kdo se moc ptá, moc se dozví.  
   Začal jsem procházet inzeráty a majitelům Simek a Talbotů, kteří sháněli díly nebo vozy prodávali, jsem 
posílal dopisy s informací o klubu. Pomalu se kniha s kontakty rozrůstala. Pomalu, jeden po druhém. Jako 
když roste krápník. Když jsem někde viděl na ulici Simku, dával jsem jí lístek za stěrač. Dokonce si 
pamatuji, že jsem zastavoval lidi u aut na křižovatkách, v obchodních domech a do všech hustil informaci o 
novém klubu. Představte si dvaadvacetiletého týpka, který se k Vám hrne do okýnka a něco na Vás blekotá. 
Takový dojem asi měla většina těch, které jsem oslovil ☺. Šlo to velmi pomalu. Klub se za dva měsíce sice  
nerozrostl ani o jednoho člena, ale množství lidí, kteří měli Simku a  se kterými jsem komunikoval se 
utěšeně rozrůstal. Objevovaly se i nové typy Simek, o kterých jsem v té době neměl ani ponětí. V té době 
kamarád Ota, který stál u zrodu myšlenky vůbec Simku vlastnit tuto značku opustil.  
   Dal jsem si rovněž inzerát, že koupím díly na Simku 1000. Aby taky mohla vyjet. Zavolal jistý Michal 
Vítek, že sice díly nemá, ale Simku 1000 měl, a že kdybych potřeboval radu, je k dispozici. Nakonec 
alespoň to, řekl jsem si a pozval ho na návštěvu. Při návštěvě se ukázalo, že M.V. tuto tisícovku vlastnil, 
dokonce přivezl i fotku jako důkaz. Na fotce vypadala o hooodně líp. Simca sice stále nejezdila, ale o střípek 
z její historie jsem měl víc. Když jsme se posadili, a já  mu nadšeně vykládal o tom, jak bude klub dělat 
srazy, jak budeme mít svůj časopis (viděl jsem u Aerovkářů ☺), jak nás bude stovka, jak budeme jezdit do 
zahraničí (nepochyboval jsem, že tam kluby taky budou) a jak zahraničí bude jezdit sem….koukal na mne 
jak na největšího blázna na zeměkouli. Nedivil jsem se mu…..nebo tenkrát možná divil…☺. Vykládal, kolik 
už měl Simek, že je měli od mala….pomalu že se s v ní narodil. Měl jsem sice Simku se kterou jezdil, ale 
jeho opovržení mnou, mým nadšením, mými prostory a možnostmi bylo až moc viditelné. „Jen počkej ty 
rozmazlenej..…..já to dokážu!!!“, říkal jsem si při jeho odchodu. Na nejbližší akci – Sraz vozů Matra – do 
Kopřivnice jsme jeli společně jeho Talbotem Tagora. Zpátky jsme se vraceli jako kamarádi.  
   Hned další měsíc se konal další sraz příbuzných vozů – Chrysler klub pořádal setkání vozů Chrysler Simca 
180. Což je vůz sice s názvem americké automobilky, ale jedná se o čistě francouzskou (a později 
španělskou) Simku. Na tento sraz jsem se vydal ne jako spolujezdec, ale jako řidič! A to se svojí Simkou 
1000. Stihl jsem ji totiž zprovoznit. No…zprovoznit….. to trochu přeháním…. stav by se dal charakterizovat 
tak, že motor běžel a brzdy brzdily ☺. Víc jsem na voze neudělal, takže vypadal stejně, jako když jsem ji 



 

 

našel pod stromem u Kolína. Odlupovaly se vrstvy laku a každý kus auta měl, když ne jinou barvu, tak 
alespoň jiný odstín. Mezi naleštěnými Chryslery vypadala moje Simca velmi uboze. Cestou zpět jsem ve 
stoupání na Rudnou i trochu vařil, ale jinak zvládla Simca odhadem 70km v „pohodě“.     
         Účast na dvou akcích a možná i něco z mého nadšení přimělo Michala Vítka, aby byl prvním, kdo se 
na podzim roku 1999 stal členem klubu (kromě mne a zmíněného kamaráda). Pomalu se přidávali další, 
Zdeněk Jakubínský se Simkou 1301, který bydlel jen o pár ulic ode mne a s nímž se přátelím dodnes. Na 
jaře 2000 nás bylo už celých PĚT. Objevovali se také ti, kdož Simky servisovali.  
   V Nové Vsi byl jistý pan Prejza, který měl plnou zahradu Simek 1301 a 1307, většinou ve stavu blíže 
k vrakům než na sraz. Byl to již postarší pán, kterého klub moc nezajímal.  
   V Praze 9 byl jistý Luboš Novotný. Od první chvíle, kdy mi jako originál těsnění pod hlavu pro moji 
1301s prodal kus, vyrobený v Družstvu invalidů na Smíchově a který mi nabízel „naprosto skvělou 
Simku“ (která kouřila jak Avie a měla po smrti půlku synchronů v převodovce), nepobral tento člověk moc 
mé důvěry. Moc jsem technice Simek v té době nerozuměl, ale že asi nebude to pravé ořechové namontovat 
brzdový válec přes dvě redukce, jsem jaksi tušil. Čas moji nedůvěru potvrdil, když jsem se doslýchal od 
různých majitelů Simek, jak jim při výměně oleje v jejich Simce vyměnil nejen olej, ale i nové díly, které 
zručně vymontoval a dal místo nich své staré.    
   V Čakovicích u Benešova byl další, Pavel Nevosad s mechanikem Milanem Krejčím. Okolo statku stála 
halda vraků, Simky 1301, 1307, ale i zajímavé Simky 1100. Vše ale již po smrti, sloužící jako zdroj 
náhradních dílů, nebo jejich dočasný sklad. Dnes se již Simkám v Čakovicích nevěnují, s Milanem jsme 
v kontaktu pořád. 
   Při plánování jubilejního roku 2000 jsem byl posedlý myšlenkou na vlastní sraz. Místo bylo jasné – Praha. 
A protože skromností jsem nikdy moc nevynikal, začal jsem jednat s příslušnou firmou o pronájmu Letenské 
pláně. No, po pravdě, když mne seznámili s cenovými podmínkami, uskromnil jsem a dospěl k rozumnému 
názoru, že celou pláň nepotřebuji a že mi plac pro dvacet aut postačí ☺. I tak to bylo megalomanské.  
   Dalším projektem byl časopis. Veškeré technické zázemí skýtal dětský psací stroj a kopírka v mém 
tehdejším zaměstnání za zády šéfové. Michal Vítek napsal hlavní část článků, já něco přidal, něco 
okopíroval odjinud a stylově a technicky naprosto příšerný časopis o čtyřech dvojlistech A3 byl na světě ☺. 
Do srazu zbývalo několik dní. Letnou jsem ukecal na 5000,-Kč, pozvánky rozeslány kam se dalo. Teď se 
uvidí, říkal jsem si. V sešitu, kam jsem si psal náklady, se skvěla částka ne příliš vzdálená dvaceti tisícům. 
Půl roku rozesílání dopisů (kde by se vzali emaily), telefonování na všechny strany, návštěvy těch, kdo 
Simku měli nebo mi mohli pomoci…. S Michalem jsme si denně volali a koordinovali vše potřebné. Asi 
týden před srazem se však jeho telefon odmlčel. Nikde nebyl, nikdo nevěděl, kde je. Sraz se přiblížil.  
   V mé garáži se událo pár změn, Simca 1000 byla stále víc a víc rozebraná, Simca 1301S stála bezmocně 
před garáží s diagnostikovanou závadou (prasklá hlava), Simca 1501s byla v bednách ve sklepě. Místo ní na 
posledním place na zahradě stál černý Talbot Samba Cabrio. Krásný vůz, bez střechy. Kdo by koupi odolal. 
To, že byl z Německa a neměl doklady, bylo nepodstatné. V předvečer srazu jsem na něj namontoval značky 
ze „žigula“, které mi zbyly z kdysi dávna. Dnes by mne to již nenapadlo, ale tenkrát se leccos dalo ukecat, 
bodový systém neexistoval… I známky za TK a emise jsem vyřešil, pomohly mi barevné fixy ☺.  
   Ráno jsem vyrazil. Na mém zadním nárazníku visel vůz někoho z kamarádů (už netuším, kdo to byl) a 
kryl zrakům okolí moji zadní „espézetku“. Postavil jsem Sambu doprostřed letenské pláně….a čekal…a 
čekal…. Několik aut bylo ohlášených, tak jsem tušil, že sám nebudu. Ale na Letnou přijelo celkem 
SEDMNÁCT různých Simek. Přijel Roman Masařík s Matrou Bagheerou. Sebou vzal několik kolegů, tak 
vedle jeho Bageery II stála i Murena. Nechyběl Chrysler 180 Standy Červeného v krásném stavu, několik 
„třinácetjedniček“, Milan Krejčí přivezl překrásnou Simku 1100TI i mladší Solara se objevila. Jen modrou 
Tagoru jsem vyhlížel marně. Po vzájemném seznámení lidí i aut jsme se vydali na spanilou jízdu. Něco 
malého skromného?? Kdepak. Centrum Prahy. Za moji Sambu se seřadil štrůdl aut a vyrazili jsme. Nevím 
už přesně, kudy se propletl had našich vozů, ale většinu cesty jsme jeli po dlažebních kostkách Starého 
Města, což jistě ocenili účastníci se sportovními Matrami ☺. I na vyhlášení soutěže elegance došlo. Klubové 
časopisy byly rozdány, několik členů přibylo, sraz byl úspěšný. A já začal chystat ten další, který se měl 
konat ještě tentýž rok, na konci léta. Toto rozvržení ostatně zůstalo dodnes. 



 

 

                                                               

            První srazy vozů Matra se vyznačovaly hojnou účastí. Na zkušebním polygonu Tatry se sešlo několik Bagheer a Muren.             

 Přestože Chryslerů 180 je v ČR hodně, tolik pohromadě jsem jich                   Prvního srazu se zúčastnilo 19 Simek a Talbotů!!!  
                  už dlouho neviděl. Chrustenice 1999           

        Simca 1300 Michala Bartůška vyhrála soutěž elegance.                       Moje tehdejší Samba. Značky ze žigula, fixy místo TK.  
                     Vůz existuje dodnes a ve stejném stavu.  
 
 

Text a foto: Michal Primák 



 

 

 

…nebo spíš z foťáků čtenářů  
 
   V redakci se nám nahromadilo několik snímků od Vás, našich čtenářů, za což jsme velmi vděční. A 

protože nejsme lakomci ☺, podělíme se o ně i s Vámi.   

 

                        Jaroslav Pleticha zareagoval na náš článek o Allegrech a dvojici současných Austinů z českých silni nám poslal…. 

                                                                           ….stejně jako v minulosti několik Dafů.  

              I Ford Zephyr Six je od pana Pletichy. Děkujeme                                   Framo-Barkas poslal další z našich čtenářů… 
 



 

 

 

 

                                    Celou složku fotek nám poslal Aleš Zeman. Vybrali jsme ze série vraků na našich cestách. Díky, 



 

 

  

 

 
                    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 



 


