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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí přátelé, 
 
 
onehdy mne požádala jedna paní z našeho domu, zda bych ji nezavezl na vyšetření do táborské nemocnice. 
Proč ne, musíme si pomáhat … Seděl jsem v naší rodinné Felicii a nenudil jsem se: parkoval jsem hned 
vedle příjezdové silnice a bylo těsně před polednem. Kolem mne jezdila auta, nad jejichž tvary a značkami 
hořekuji denně a nechci to tady opět rozpitvávat. Ale potom se objevil Favorit, či Praktik, nebo jak se 
jmenuje model s vysokou bílou nástavbou. Byl v tak nádherném stavu, že snad musel vyjíždět jen několikrát 
ročně. A to mne právě přivedlo k úvaze, jak to bude, až se za několik let na srazech youngtimerů začnou 
objevovat Favority a jejich varianty. Budou to jen „Metalexy“? Či exempláře zmrzačené „tuningem“? Bylo 
by nadmíru záslužné zachránit i pick-upy, Praktiky a další užitková provedení. Je nejvyšší čas. Drtivá 
většina přeživších už připomíná hroudy rzi … Nebylo by dobré opakovat chyby minula, kdy se oslavuje jen 
450 a Felicia, ale pick-up 1202 STW (nemluvě o pohřebním) lze spočítat na prstech rukou. Sanity se 
„vyrábějí“ přestavbou z dochovaných STW. Nad podobnými versemi staršího 1201 už lze jen zaplakat … 
Snažně se přimlouvám za záchranu pracantů a jejich uvedení do pomyslné Síně slávy. S Metalexem nikdo 
nic neodvezl, neopravil, nepostavil. Má v historii své místo, ale buďme spravedliví. I pracovní vůz 
řemeslníka má své kouzlo … ☺! 
 
                            

Srdečně vás zdraví Pavel Kopáček 
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Lekce aerodynamiky 
 
Když se řekne Hudson, většině 
motoristické veřejnosti se vybaví 
nízký, protáhlý model se 
svažitou zádí, nekompromisní 
maskou chladiče a sebejistými 
jízdními vlastnostmi, jež jej 
předurčovaly ke sportovnímu 
nasazení. Ostatně – obliba filmu 
The Cars to jen potvrzuje. A 
třebaže historie značky je 
skutečně věkovitá, málokdo už 
dneska ví, že Hudsony byly v 
předválečném Československu 
velmi známou a dobře 
prodávanou značkou a některé z 
nich přežily až dodnes. 
My věnujeme dnešní článek 
proudnicovým karoseriím 
nesmrtelných Hornetů, 
Pacemakerů a Waspů. 
 
   Poválečná Amerika: od obstarožních a lehce retušovaných modelů až po supernovinky, to byl tamější trh, a 

je přinejmenším překvapující, že s karosářskými novotami přišli malí či tzv. „nezávislí“ výrobci, tj. ti, jenž 

nebyli součástí mamutích koncernů GM, Ford či Chrysler. 
   Tradiční americký výrobce začal koncem první dekády minulého století dodávat na trh solidně stavěné 

rodinné vozy – tedy již v době, kdy většina ostatních tamějších značek buď ještě neexistovala, nebo se 

teprve pokoušela o vlastní výrobu. Odnoží Hudsonu se v 

roce 1919 stává značka Essex, kráčející opačným směrem: 

nabízí levné a jednoduché čtyřválce, i když lácí a 

množstvím samozřejmě nemůže konkurovat dvojici Ford – 

Chevrolet. Ale již o pět let později se Hudson & Essex řadí 

na třetí místo v amerických prodejních statistikách, takže z 

dnešního pohledu lze hovořit o přímo raketovém růstu 

popularity i marketingového umění. Pozoruhodné je, že v 

době hospodářské krise, kdy rapidně poklesly počty kupců 

a desítky výrobců navždy zavřely brány závodů, stojí 

Hudson na velmi slušném pátém místě! Ovšem, po pravdě 

řečeno, za tento fakt Hudson vděčí lidovému Essexu, jehož 

historický přínos není dodnes pořádně doceněný. 
   Zůstaňme ještě chvíli u této zapomenuté značky. Další díl 

slávy si připsala okamžitě po debutu modelu Terraplane. 

Byla to bomba! Maximální rychlost přesahovala 80 mil/h, 

základní provedení jste mohli mít za pouhých 425 USD! 

Standardem značky se stává šestiválec, čtyřválcový agregát 

mizí z nabídky (je příliš skromný), a s ním i značka Essex. 

Nevděk zkrátka světem vládne! Značka Hudson zůstává 

nadále vyhrazena jen nejdražším modelům, šestiválce jsou 



 

 

nyní prodávány výlučně pod názvem Terraplane. Ale „šachy“ neskončily: tahle nová „značka“ již v roce 

1939 nenávratně mizí, což naprosto jasně dokumentuje třenice ve vedení koncernu a nejistou obchodní 

politiku. Na to doplatila nejen firma, ale i akcionáři a v neposlední řadě i zákazník. 
   Každoročním mírným faceliftem se Hudson nelišil od praktik ostatních výrobců, stylu 30. let byly 

poplatné mohutné a sešikmené chladičové masky, ale i nabídka výkonných osmiválců. Ve válečných dobách 

se Hudson zúčastnil armádních dodávek, mimo palných zbraní a součástek vyráběl i letadlo Helldiver, 

motory pro výsadkové čluny a první vrtulníky. Konec války zastihl koncern v plné pohotovosti, na sklonku 

roku 1945 se díky stoupajícímu prodeji stále držel na velmi dobré páté příčce. Toliko letmý pohled do 

historie … 
   Modelový ročník 1948 přinesl vůz, který šokoval: na rýsovacích prknech designerů Franka Springera, Arta 

Kibingera a Williama Kirbyho vznikl projekt, později zvaný „Step Down“ (vysvětlení později). 
Ultramoderní vzhled nízké a zcela hladké karoserie přišel v době nastupujícího amerického baroka a snese 
srovnání s lekcí, kterou udělil světu Citroën v roce 1955 slavným DS. Nekompromisně aerodynamická 
karoserie předběhla dobu nejméně o deset let, výřezy zadních kol, zakryté „sukénkami“, přidávaly na 
dynamickém vzhledu. Nové 
Hudsony jedním škrtem 
poslaly do výslužby všechny 
své designové současníky. Vůz 
seděl na silnici jako přilepený, 
těžiště se přesunulo 
maximálně dolů a musela se 
tomu podřídit i osádka. Tedy: 
„Step Down“ proto, že sedadla ležela níže než obvykle, a rovněž díky tomu se povedlo Hudson vytvarovat 
do podoby „placky“, která ve vysokých rychlostech prolétala vzduchovou barierou jako projímadlo, namísto 
toho, aby ji nestlačitelně a pracně valila před sebou, jak bylo v té době dobrým zvykem … ☺. Přední okno 
bylo ještě půlené, ovšem při čelním a předobočním pohledu to není nijak na škodu – Hudsony se prostě 
neumějí tvářit poslušně … 
   Zpočátku měli zákazníci na výběr dvě typové řady na shodném chassis o délce 124“: buď Super Six a 
Super Eight nebo Commodore Six a Commodore Eight. Karosářská paleta zahrnovala sedan, tudor, coupé a 
samozřejmě convertible. Samozřejmostí zůstal rozsáhlý seznam příplatkové výbavy, velmi žádanou 
pohonnou jednotkou byl řadový šestiválec 262 cui o výkonu 125 koní. 
   Oproti zavedeným zvyklostem se premiera nekonala na podzim předchozího roku, ale až na jaře 1948. 
Přes tento handicap se jen v tomto roce prodalo 142.000 vozů, což předčilo i ty nejsmělejší sny vedení. 
Úsměvy padaly na všechny strany a ambice rostly jak nové mrakodrapy. Následující rok nepřinesl žádné 
významné inovace, ročník 1950 znamenal debut menšího modelu, pro nějž bylo oprášeno historické jméno 

Pacemaker Six. Od ostatních se lišil nepatrně 
zkráceným chassis a motorem se sníženým 
kompresním poměrem o výkonu pouhých 112 koní. 
Nebyl to nejšťastnější obchodní manevr, Hudson se 
dostal cenově sice níže, ale stále na úroveň Buicků 
Special, což byl automobil o třídu vyšší. Naprosto 
nejlevnější řadu představovaly Super Six Business 
Coupé. 
   Při pohledu na prodejní katalogy ročníku ´50 
můžeme konstatovat kompletní inovaci všech značek 
a jednoznačný odklon od předválečných tvarů. 
Konkurence nespala, do obliby přicházela velká 
coupé s označením „Sedanet“ a Hudson již nebyl 
jediný, kdo hodlal zbohatnout na aerodynamice. Tak 
se v roce 1951 Hudson dočkal prvních větších změn. 



 

 

Pod nimi je podepsaný Terence Toneray, jenž prosadil masivní, velkolepě chromovanou masku, silné 
ozdobné boční lišty, jež opticky snižovaly a prodlužovaly pontonovou karoserii, a rozměrné zadní okno. K 
tomu připočtěte syté jasné barvy nebo kombinace dvou odstínů a máte recept na prodejní úspěch počátku 50. 
let. Nový pětilitrový šestiválec doslova ohromil zátahem, díky jedinečnému tvaru k tomu stačilo „jen“ 145 
koní. Seriově jej pod kapotu dostal Hornet, jenž se tak cenově přiblížil osmiválcovému Commodore. 

   Mnohé dobové 
fotky nám ukazují 
Hudsony v závodní 
úpravě. To byla 
jejich silná stránka 

– počátkem 50. let přijalo vedení značky rozhodnutí o účasti v poháru Stock Cars. Úspěch byl jednoznačný a 
pro konkurenci představoval hodně hořkou pilulku. Hudsony deklasovaly a drtily jednoho protivníka za 
druhým evidentně bez větší námahy. Dosáhly rekordu: už nikdy se žádné automobilce nepodařilo uspět v tak 
krátké době s jedním jediným modelem. O Hudsonech psal a hovořil celý svět … Hornety dokonce 
vyhrávaly ještě i v době, kdy už samotná značka neexistovala! Vedoucím závodní stáje byl velmi úspěšný a 
také tvrdohlavý Marshall Teauge, chrlící další a další ostré speciály, např. Hornet X-7 o výkonu 172 koní. 
Tohle kladivo na GM a Chrysler se také nazývalo „Twin H Power“, mělo dvojitý karburator a upravené sání. 
V plánu byla korunovace unikátního superstroje v podobě montáže do nejdražších modelů. Byla … 
   Blíží se polovina dekády a Hudsonu se nevede nejlépe. Tytam jsou rekordní prodeje, firma (podobně jako 

Nash, Packard či Studebaker) nemá tak obrovské částky na vývoj jako Velká trojka, a je to znát. Největší 
výrobci chrlí novinky jako na běžícím pásu, zvětšují počet modelových řad, experimentují a budí zájem. 
Zato poprask kolem proudnicových Hudsonů se stává minulostí. Od montáže strojovny X-7 v serii koncern 
upouští, připravené motory byly dle rozkazu vedení zničeny, na což dohlíželi pracovníci tovární ostrahy. 
Hudson si tak vstřelil vlastní branku. a aniž to tušil, hodně tím pokročil v kopání svého hrobu. Někteří 



 

 

odborníci jsou dodnes přesvědčení, že to byla nejhorší rána, kterou kdy 
Hudson utrpěl. 
   Novinkou roku 1952 se stává 
přepracovaný Pacemaker, od té doby 
dodávaný pod názvem Wasp. Super 
Six skončil, šestiválcové a 
osmiválcové Commodore zatím žily 
dál. Novinku příplatkové výbavy 
představoval DriveMaster a 
Supermatic Drive, automatické spojky 
a poloautomaty, s možností elektricky 
připojitelného rychloběhu. Vůz bez 
automatiky by v této době už byl 
těžko prodejný, Hudson tedy sáhl po 
osvědčeném systemu Hydramatic, a 
prodeje opět vzrostly – tedy alespoň 
krátkodobě. 
   O rok později vyplula na povrch 
jedna nepříliš často zveřejňovaná, ale 
o to tragičtější skutečnost. Totiž: ve 
snaze o tvarovou dokonalost, 
robustnost a perfektní jízdní vlastnosti 
stavěl Hudson své proslavené modely 
systemem Mono-Built. Jednalo se o 
druh samonosné karoserie, což 
dovolilo odstranit některé příčky a 
výztuhy, dodržet hodnoty pevnosti a 
krutu, ale přesto snížit hmotnost. 
Záporem takového radikálního 
postupu je ovšem složitá modernisace, 
vykoupená nutností výměny celých 
výrobních přípravků. To stálo balíky 
dolarů, které nebyly … 
   Rok 1953 znamenal konec 
nadějných osmiválců, prodejny 
nabízely Waspy, Super Waspy a 
Hornety.  Konec aerodynamiky 
započal s debutem Hudsonu Jet, 
evropsky velkého vozu, podobného 
tehdejší produkci Chevroletu a 
osazeného agregátem z Waspu. 
Třebaže hlavní designer Frank Spring 
protestoval, vedení koncernu rozhodlo 
po svém. Spring dostal za pravdu 
krutým způsobem, Jet se stal 
propadákem a značka přišla nejen o 
poslední peníze, ale i o pověst. 
Koncem roku 1953 se slavné 
aerodynamické Hudsony staly 
minulostí. 



 

 

   Firma sice ještě několik let vyráběla, spojila se s jinými a „pomohla“ založit koncern AMC. Ale o tom až 
někdy jindy. 
   Samostatnou kapitolou nízkých dravých Hudsonů byla Daytona Beach. Na kilometrech rovného písku se 
odehrávaly líté souboje, z nichž Hudsony pravidelně odcházely s vítěznými vavříny. Ale také se traduje, že 
některý jezdec si špatně vybral jízdní stopu, zajel příliš blízko vodě a jeho Hudson skončil v písku bez 
naděje na vyproštění. Tak jsou prý desítky krásných strojů navěky pohřbené, nebo spíše už zrezlé a 
neexistující. 

   Bývá zvykem, že se na konci článku poohlédneme po 
výskytu popisovaného vozu na našich silnicích. U 
Hudsonů je to jednoduché. Proudnicové modely, 
debutující až na jaře 1948 se nemohly stát atrakcí 
pražského autosalonu 1947, plného amerik. V době jejich 
výroby byl dovoz samozřejmě nemyslitelný. Je sice 
pravda, že se každoročně objeví několik pozoruhodných 

aut s prapodivnými a spletitými osudy, ale legendární Hornety a Commodory mezi nimi zatím chybějí. Jsem 
sice skeptik, ale flintu do obilí se házeti přec jen nevyplatí. 
   Někdy v polovině 90. let jsem dostal foto (autora už bohužel neznám � a tímto se mu omlouvám) 
Hudsonu, parkujícího v Praze. Byl bez jakékoli registrace, a pokud vím, na žádném ze srazů US Cars se 
neobjevil. Nedávno však na setkání detroitského železa zazářil nádherný Pacemaker, esence veškeré krásy a 
ladnosti oněch slavných dob. Dvoubarevná kombinace ještě zdůraznila jeho eleganci a právem si odvezl 
ocenění. 
   Proudnicové Hudsony se staly často obsazovanými „herci“, pohříchu ovšem jen v zahraniční produkci. 
   Hornet a jeho soukmenovci se zakrátko po svém uvedení staly historií. Neupadly však do zapomnění a 
trvale zůstanou v pokladnici automobilové historie. A pokud Vám takový vůz říká „Pane“, přijměte naše 
srdečné blahopřání! 
 

Text: Pavel Kopáček      Foto: Archiv Pavla Kopáčka 
 
 
Technická data   (Hudson Hornet Six 4-Door Sedan 1952) 
 
Motor: řadový šestiválec, 308 cui, 5051 ccm 
Výkon: 145 koní při 3800 ot/min 
Točivý moment: 348 Nm při 1800 ot/min 
Kompresní poměr: 7,2:1 
Převodovka: manuální tř- nebo čtyřstupňová, automatická 
čtyřstupňová 
Nejvyšší rychlost: 160 km/h 
D x Š x V: 5296 x 1972 x 1534 mm 
Rozvor: 3150 mm 
Pohotovostní hmotnost: 1712 kg 

 
 



 

 

Na autosalonu se Hudson bez uzardění obnažil, ale slečny nějak zůstaly pozadu … ☺   … 

    Nízká, štíhlá a předlouhá silueta – to byly Hudsony „Step Down“ 
 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                  
                          Jednoduchý a střízlivý interier prodejny.  
                              Hudson tehdy nic víc nepotřeboval … 

 
 
 
Takhle je znal celý svět – trofejní dojezdy nebo nesmiřitelné souboje … 

 
 
 
 
 



 

 

 
                           Pro filatelisty … 

 
 
 
 
 

Hudson prošedší peklem: jedno z desítek aut, použitých při testech na nevadské atomové střelnici. 

Filmová hvězda první velikosti: vlevo ve snímku „Indiana Jones a tajemství křišťálové lebky“, vpravo v nezapomenutelném filmu „Řidič slečny 
                                                             Daisy“ s brilantním Morganem Freemanem za volantem. 

 



 

 

 

                                 Dobovka                                                                         Z hluboké historie 

                  Není pravdou, že dobovky musí být černobílé...                                   Za skleněnými vraty garáže čeká na jaro… 
 

         Potkali jsme                        Soutěž 
       
 Uhodli jste motor wankel vozu 
NSU Ro80? 
   
 
 
 
 
 
 
Co se skrývá za vůz na ořízlé fotografii? 

Odpovědi pište na email: michal@simcacentrum.cz 
  Dělat z veteránů reklamní poutače….grrrrr….a just tam nepůjdu!  

                         Zatím v renovaci                        Takhle po renovaci 

                     Zachová si Ferrari 250GT Pinninfarina coupé původní stav, bude obnoven nebo z něj bude naleštěná věc ve sbírce někoho,  
                                                                  kdo o automobilových veteránech nemá ani páru? 



 

 

 

                                      Česká mrtvolka                                                 … a tak vypadala jako nová 

Ne, opravdu se nejedná o zapomenutý prototyp městského vozítka 
    Škoda do přecpaných velkoměst ☺. Zkrácená škodovka slouží  
                                    v lese pro zábavu �. 
 

                                 Zahraniční mrtvolka                                             … a tak vypadala jako nová 

 Ford Corsair Coupé stojí pod střechou spolu s dalšími vozy. Možná,  
                                                           možná bude i obnoven…nebo taky ne. To ukáže čas… 
 

                                                                Kolem aut… 

          Ještě dnes lze potkat ve Francii reklamy na domech, odkazující na automobilky, servisy, automobilové potřeby a další zboží.  
                                   Stačí vynechat dálnice a objevovat kouzlo ztraceného po starých národních silnicích. 



 

 

 

                       Hrálo ve filmu                                               Z archivu čtenářů 

              Bodieho a Doylea, známou dvojku ze seriálu Profesionálové, si                Miroslav Sita poslal fotku Dodge Charger. Děkujeme ☺ 
             většinou spojujeme s Fordem Capri, ale jezdili i např. s Fordem  
                                           Escort RS2000.  
    
  

Z prospektů a reklam  
 

   
 Text: Michal Primák       Foto: Michal Primák a jeho archiv  



 

 

 

                                 Dobovka                                                                         Z hluboké historie 

        Když Praha ještě bývala krásná, mohla se pochlubit půvabným       Tatra 57a důstojně projíždí náměstím a těší se z obdivných pohledů. 
 vozovým parkem. Před hotelem Esplanade jste mohli potkat nejen  
                 Tatraplan a Pobědu, ale i mnoho dalších. 
  

         Potkali jsme                        Soutěž 

       
        Kterépak auto vám poskytne tenhle pohled do interieru? 

V bazaru nedaleko PE stojí odtahovka Barkas, dřív jich jezdilo dost,                Odpovědi pište na email: pavel@simcacentrum.cz 
                              dnes je to raritka!                                                     

                        Zatím v renovaci                        Takhle po renovaci 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proč by na setkání nemohl přijet veteran těsně před dokončením renovace? Dnes je už zase v plném lesku, a i když není červený, vypadá                                                                 
podobně jako na obrázku vpravo. 



 

 

 

                                      Česká mrtvolka                                                 … a tak vypadala jako nová 
 

       Tisícovka MB sice cudně „klopí zraky“, ovšem šance, že by se znovu podobala krásce z prospektu, je minimální. 
 

                                 Zahraniční mrtvolka                                             … a tak vypadala jako nová 

 Opuštěné Ritmo ve dvoře neskýtá vábný pohled. Těžko se kdy dočká  
   renovace, holt to není placatý supersport . Jen vedlejší obrázek  
                      ukazuje, jaký to byl kdysi fešák … 
 
 

 

                        Předválečná mrtvolka        …a tak vypadala jako nová 

                            Aerodynamický Peugeot 302 z druhé poloviny 30. let – a také obrázek, jak bude vypadat po renovaci. 

                       



 

 

 

                       Hrálo ve filmu                                               Z archivu čtenářů 

 Fotku příkladně restaurované Pragy Piccolo nám poslal p. Oto Kadlec.  
                                          Děkujeme! 

           „Stůjte, okamžitě zastavte!“ volá orgán VB na Vladimíra Menšíka v roli zlého muže, prchajícího v Mercedesu z půjčovny (hahaha) ve  
                             filmu Zítra vstanu a opařím se čajem … 
    

Z prospektů a reklam 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Text: Pavel Kopáček                      Foto: David Kopáček, Pavel Kopáček a jeho archiv  



 

 

 

 

Rychlostí ke slávě 
 
 
   V dnešní fotoreportáži jsem si pro Vás připravil směsici různorodých pohledů na automobilový sport. I 
dnes se automobilky účastní závodů, ale rozdíly jsou veliké. Dříve závodily většinou vozy sériové, anebo 
minimálně upravené. Dnes většinou závodní praporek vidí soutěžní speciály. Pojďme si společně vychutnat, 
ne vždy běžný, pohled na závodní vozy a tratě, po kterých jezdily.    
 

Text: Michal Primák     Foto: Archiv Michala Primáka 

   Slavná britská dráha Brooklands byla svědkem mnoha rekordů.                                  LeMans 1954 a vozy Bristol 450. 

      Francouzské Montlhéry v roce 1960. Na startu s číslem 8 vedle  
         Porsche 356 je Aston Martin DB2, za ním Alfa Romeo Giulia. 
 
 
 
 
Monaco a jeho Velká cena. Synonymum pro atraktivní závodní podívanou. 
Závod se dodnes jezdí po městě a je tak jedinečnou možností vidět 
nejrychlejší závodní vozy opravdu zblízka. Bohužel dostat se tam dnes není 
                                                až tak snadné. 



 

 

 

         Patrně LeMans? Všimněte si naprosto odlišných vozů ☺.                  Amerika, to není jen NASCAR, ale především všude přítomné 
                              sprinty na 1/4míle. 

  Ne vždy se to povede. Simca vytvořila nejen skvělé vozy Simca 1000  
   Rallye, ale i organizaci Simca Racing Team, která na těchto vozech 
                  učila mladé řidiče a pořádala vlastní seriál.                                         Česká legenda a postrach soupeřů – Škoda 130RS. 

Závodní okruh AVUS v Berlíně a ve vysoké rychlosti z jeho vnější části 
vylétává Porsche 550 Richarda von Frankenbergera a po chvíli se zřítí 
     na odstavné parkoviště, kde vzplane. Píše se rok 1950. Německý  
                    závodník ale hrůznou nehodu, kupodivu, přežil.   
 
 
 
 



 

 

 

                                Healey při čistém skoku.                                        Klasická modrá a Renaulty 12… 

         Ještě jednou LeMans a Mercedes-Benz C107 450SLC                                            Když se ke slovu Mini přidá Cooper, jde o 
                                                                                                                                                sakramentsky rychlý „knedlík“ 

                        Méně známý Moskvič 404 sport. 
          Ford Zephyr MkI při Rallye Monte Carlo v roce 1956. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                  …když závodíte na severu…                 NSU TT bývalo oblíbené sportovní nářadí. 

                Simky 1100 v depu Rallye Londýn-Sydney.  
 

   Porsche 959 – vítěz Rallye Paříž – Dakar. 

           Ne, opravdu dřív nezávodily jen sportovní speciály ☺. 
              Na snímku Lancia Aprilia na startu Mille Miglia.  
 
 

                     Alfa Romeo 1900C Super Sprint Touring 



 

 

 

 
Lidovka s názvem Lidovka 
 
   Přestože drtivá většina těch, kteří se po druhé světové válce snažili o lidová vozítka, neuspěla, 
vozítka některých tvůrců byla nakonec vyrobena. A některá z těch vyrobených se dochovala do 
dnešních dnů. A z těch několika vozítek, která se dochovala, lze jen některá obdivovat na srazech ještě 
dnes. Jednou ze světlých výjimek, která nezůstala na prknech vývojových kanceláří, nezmizela ani 
v zahraničí, ani ve šrotu, je Lidovka.        
 
 
   Zdeněk Pilát byl nejen automobilový konstruktér, který se podílel na Tatraplánu nebo Jawě Minor, ale 
působil i v leteckém a zbrojním průmyslu. Dříve, než se kola Tatraplánu dotkla silnice, na samém počátku 
druhé světové války, se začal zabývat vývojem lidového automobilu dle vlastního návrhu. Tajně během 
války připravil podvozek a v roce 1943 jej začal podrobovat jízdním zkouškám. Zatím bez karoserie, která 
chyběla. Až později, po válce j i vyrobila Tatra.  
   Motor byl vzduchem chlazený dvoudobý dvouválec DKW 500TI o objemu 500ccm a výkonu 14HP při 
3500ot/min. Poháněcí ústrojí bylo tehdy nezvyklé – systém transaxle. O mnoho a mnoho let dříve než u 
vozů Porsche byl použit právě u Lidovky. Převodovka měla tři rychlostní stupně vpřed plus zpátečku. O 
zastavení stroje se staraly mechanické brzdy na všech čtyřech kolech. Čtyři sta dvacet kilogramů lehký vůz 
vykazoval spotřebu 4,5l na sto kilometrů.   
   O výrobu Lidovky měli zájem všichni českoslovenští přední výrobci automobilů, jako Škoda, Walter, 
Tatra, Jawa, Zbrojovka, Aero, ale třeba i zlínský podnikatel Tomáš Baťa nebo anglo-belgická firma Tipsy, 
zabývající se výrobou letadel. Rovněž veřejnost ji na poválečné výstavě lidových vozů přijala velmi kladně, 
a to i přesto, že vůz by vystavován nedokončený a nezkompletovaný. Tak jako u spousty jiných nadějných 
projektů ale vystavilo červenou Lidovce únorové znárodnění.   
   Lidovka ale nezmizela docela. Po celý svůj život provázela svého tvůrce Zdeňka Piláta, který s ní jezdil 
v běžném provozu. 
V průběhu let ji 
drobně vylepšoval.    
  V současné době 
bývá k vidění na 
srazech se svým 
současným 
majitelem. Použitá 
fotografie pochází 
z loňského roku, 
kdy byla Lidovka 
k vidění na známé 
soutěži Zbraslav – 
Jíloviště.  
 
 
 
Text a foto: 
Michal Primák  



 

 

 
SIMCA a JÁ     část třetí 
 
   Na konci druhého dílu mého vzpomínání na časy 
Simčí jsme se rozloučili v době, kdy na 
československý trh přišla předokolka Simca 1307. Tak 
abych plynule navázal, nijak jsem tohle auto v oblibě 
neměl. Zrodilo se v době, která – víc než kdy jindy – 
propagovala plasty, mnohdy i bezbarvé, vydávající 
prapodivné zvuky a praskající. Ovšem – když tuhle 
řadu 1307 až 1309 – srovnám s tím, co teď, v tuhle 
chvíli, projíždí pod okny, v duchu prosím 70. léta za 
prominutí … 
   No, tenkráte, v druhé polovině 70. let se mi nic moc 
Simčího nestalo. Barokní Aronde začaly postávat po zahradách a Elysée se k nim pomalu přidávaly, aby se 
ze své strnulosti již nikdy neprobraly. Počty 1300/1500 a jejich variant nijak významně nekolísaly, a to ani v 
mém rodišti, ani v jiných městech, kam jsem s rodiči či kamarády zajížděl. 
   Naprosto prvotním a jedinečným zdrojem mých tehdejších Simčích poznatků a zážitků se staly TV a 
biograf. Tehdejší barrandovské ateliery produkovaly řadu detektivek a seriálů, kde bylo nutné něčím 
zprovoznit postavu „zlého muže“. Výběr byl jednoduchý: nejmenší ryby se proháněly v nedostupných 
žigulících a kupátkách 110R, ověnčených tuzexovými doplňky, ti výše postavení lumpové nasedali do 
menších renaultů a fiatů (stejně jako mimořádně hezky oblečené a smyslnými křivkami obdařené děvy), no a 
ta elita – pro ni byla vyhražená víceméně jen kategorie francouzského dovozu (s velmi zřídkavou výjimkou 
Fordu). Mercedesy, Opely či americká produkce byly až na další záležitostí zaprodanců našemu lidu 
nepřátelským mocnostem či představitelům „druhotné ekonomické sfery“, kteří pak výchovně putovali do 
šatlavy. Ale byla tu i produkce zahraniční: co schválilo bdělé a nesmiřitelné oko „tiskového dozoru“, mohlo 
do kin. Takže se v té době promítaly desítky francouzských a italských filmů o zkorumpované policii, 
zfixlovaných volbách, boji nezaměstnaných za nějaký ten croissant a skleničku pastisu – no a to byl hotový 
Simčí ráj. Mnoho z těch filmů jsem 
viděl víc než 10x a přesně si je tudíž 
pamatuji dodnes. Dalším zdrojem 
byla rakouská televise ORF, kterou 
jsme chytali, a navíc měl táta předplacenou tiskovinu s názvem Volksstimme (rakouská obdoba Rudého 
práva), a sice sobotní vydání. To obsahovalo rakouský TV program na celý týden a každé pondělí jsem pro 
něj utíkal, a pak jsem si zaškrtl francouzské filmy, na které se budu dívat. Video, ač ve světě nabízené od 
roku 1968, ještě dlouho a dlouho nepatřilo k našim bytovým doplňkům ☺. Vodítkem pro mne byla data 
natočení. Pokud tedy snímek debutoval koncem 50. let a později, byla téměř 100% jistota, že v něm něco 



 

 

krásného Simčího pojede, dokonce i Ariane či Vedette. Až jednou … To jsem zjistil, že kterýsi den dávají 
pozdě v noci francouzský film někdy z počátku 60. let. Po dlouhém prošení jsem dostal od mámy generální 
pardon (druhý den byla škola), že se někdy kolem 23. hodiny smím uvelebit do houpacího křesla mého táty 
a kochat se. Těšil jsem se nezřízeně … Dokonce jsem v kredenci uzmul pytlík oříšků, aby slast ze Simek 
byla ještě znásobená charakteristickou příchutí žluklých arašíd, jimiž nás malooobchod zásoboval. Konečně 
skončilo ohlašování filmu … a svět se zbořil, zmizel pod černým florem totálního zklamání. Pocit sevřených 
útrob se táhl celým organismem a mezi zuby (a že jsem jich tehdy měl!) jsem drtil naprosto spontánní a 
nehledaná slova. TV program měl pravdu, film BYL francouzský, BYL z oněch let, ale nikde nestála 
zmínka, že se jedná o komedii, odehrávající se 
v 18. století … Byl jsem znechucený, jak jen 
může být znechucený puberťák, když s ním 
něco takového zalomcuje. Táta s mámou ještě 
seděli v kuchyni, když jsem jim objasnil 
příčinu svého zavilého pohledu, máma 
vyprskla hned na místě a tátu jsem slyšel ještě 
za dvacet minut škytat od smíchu … Vidíte, 
vidíte – člověk by se neměl na nic tak urputně 
těšit, pak ho okolnosti většinou nakopnou do 
zadku … ☺. No, když to vezmu zpětným 
pohledem, tak moc Arian a Vedett nám 
tehdejší čs. produkce nenabídla. Pominu-li v 
minulém díle zmiňované Chalupáře, kde 
Ariane projížděla Dlouhou třídou (díky vám 
všem, přátelé, za upřesnění lokace), pak mi napadá ještě film „Dědeček, Kyliján a já“, kde se na konci 
snímku mihne černá Ariane projíždějící z Letenského tunelu kolem „Kachlíkárny“ do Korunovační, a pak 
ještě jedno dílo, černobílé, u nějž nevím ani název, ba ani to, zda byl dílem Barrandova či ČST. Viděl jsem 
jej naprostou náhodou jedinkrát v TV, a černá Ariane (možná ta samá) v něm stála u chodníku jako „kulisa“. 
Víc nevím a tak jsem se smířil s tím, že daný film už asi neuvidím. Hranatých „třináctek“ a 
„patnáctek“ jezdila ve filmech celá řada, některé záběry z tu- i cizozemska naleznete ve fotopříloze. 
   Ještě jedna věc mi utkvěla v paměti. Noviny i TV sdělovaly někdy v polovině 70. let, že naší republiku 
navštívila francouzská kaskaderská skupina Legris. Byl toho i plný Svět motorů a členové skupiny jezdili 
především ve žlutých Peugeotech 404. Nedlouho poté vznikla podobná aktivita i v ČSSR (skupin byla více, 
pamatuji si jménem jen na Kaskaro) a jejich členové nacvičili podobná představení. Na jeden den zavítali i 
do mého rodiště a já jsem navštívil obě představení, která se konala na fotbalovém hřišti (kam jsme za 

běžných okolností nesměli ani na kolech). 
Kaskadeři jezdili se spodovými Angliemi, 
jedním Taunusem P2 a asi dvěma nebo třemi 
Arondami. Bylo mi Simek líto. Přestože se mi 
vystoupení líbilo (pánové totiž předváděli 
brilantní řidičské výkony a dechberoucí 
podívanou, nikoliv jen trapné drcení karoserií 
za ohlušující hudby jako dnes), nějak jsem v 
koutku dušičky cítil, že jsem asi jediný, který 
se trápí z každého šrámu a boule na autech 
milované značky. Podobné atrakce se pak 
celkem rozmohly, vzniklo Autorodeo Praha, 
tam už přesedlali většinou na Moskviče 408 a 
412, později na žigulíky, ale sem tam nějaká 
Simca či Anglia zůstala. Nicméně jsem už další 
podobný zážitek neučinil. 



 

 

   Na domácí frontě nic nového, snad jen obvyklé prázdninové jízdy s tátou a stavění u každé zaparkované 
Simky. Občas k nám někdo se Simkou i přijel, ale nebyl to až tak dobrý známý, abych ho mohl poprosit o 
svezení. V roce 1979 jsem začal navštěvovat autoškolu, odjezdil jsem ji se zelenou škodovkou „stovkou“. 
Pak jsem odmaturoval a po prázdninách odjel na VŠE do Prahy. Prahu oněch let jsem miloval a dodnes 
sbírám každý i sebehorší snímek z té doby. Ale především Simky Simky Simky!!! Teprve tady propukla má 
vášeň naplno. Ulice starého Žižkova, Kobylis, Libně, ale i třeba sídliště okolo Solidarity, tam všude stály – a 
všechny druhy. Tedy skoro. Krom Ariany a Vedetty všechny … Posléze jsem prožil první vlastní 
automobilovou eskapádu s totálně shnilým automatovým Renaultem 16, jemuž se nesměly otevírat zadní 
dveře (okamžitě by vypadly) a krátce nato ještě stručnější (týdenní) vlastnictví škodovky 1202 STW, která 
dokázala odjet vlastní silou z Veletržní ulice k Rudolfinu, kde definitivně vypustila duši. Naštěstí ji během 
tří dnů stačili očesat, takže se o ni následně postaraly – tuším – Pražské komunikace a jejich odtahovka. Pak 
dlouho nic. Až jsem celkem náhodně „objevil“ proslavený tzv. lidový autobazar, spontánně vzniklý na 
bývalém kolejovém tělese zrušené linky z Pankráce na Kačerov. U stanice metra Mládežnická (já ty nové 
názvy neznám a už se to nenaučím) před výškovou budovou Motokovu začali prodejechtiví majitelé aut 
odstavovat vozidla, která jim odmítly asi tři tehdejší pražské bazary (myslím, že víc jich tehdy nebylo), a 
bylo fascinující sledovat skrumáž různých modelů, značek a roků výroby. Společným jmenovatelem většiny 
„exponátů“, které časem přišly i o vzduch v obutí, byla rez. Hloučky zájemců či čumilů se proplétaly mezi 
předválečnou technikou, která místo výdřevy už měla jen pavouky, pohnilými Tudory, Pobědami a Minory, 
sem tam nějaká exotika v podobě „totálky“ Brouka či jiného západního bouráku 50. let, ale stály tam i rarity, 
u nichž asi dosloužila nějaká naprosto nedostupná maličkost, např. velký Humber, první poválečný Kapitän 
a v roce 1982 dokonce pojízdný Mercury Marquis Brougham z počátku 70. let (dodnes existující). Měsíční 
studentská legitka na veškerou MHD stála tehdy 29 korun, byl jsem tam tedy každou chvíli. Až konečně! 
Pro většinu vystavených skvostů to byla bezesporu poslední štace, zejména, upadlo-li jim něco 
podstatnějšího (blatník, dveře či kolo), ale byl jsem často svědkem i obchodního jednání. Po dlouhé době 
čekání tedy přišla řada i na mně. Vylezl jsem z metra a už 
z chodníku jsem viděl světlounce modrou střechu čehosi, 
co tam před pár dny nebylo. Jo! Simca! Klasická, krásná 
1300 TB s kulatými zadními svítilnami a řazením pod 
volantem. Fakt byla krásná … tedy aspoň pro mne. V 
mých očích byl ten světlemodrý odstín všude, realita ale 
bylo poněkud odlišná. Srdíčko nějak odmítlo vzít na 
vědomí ty rozměrné fleky hnědé základovky, ale hlavně 
díry, kterých na viditelných místech bylo bezpočtu. Simca 
zkrátka byla jak řešeto a uvnitř jak doupě bezdomovců. Na 
sedadlech pytle, vzadu hozené dvě naprosto sjeté 
pneumatiky. Dodnes nevím, co mne vybídlo k pohledu 
pod auto. Ale ani louže oleje velikosti Krejcarského 

rybníku nebyla překážkou … No přece 
Simca, chápete to? ☺. Hned po 
příjezdu domů jsem zavolal majiteli, 
jehož telefonní číslo bylo na cedulce za 
předním oknem. Proč jsem se tenkrát 
nepodivil tomu, že on se podivil? Že 
někdo fakt to auto chce koupit? A 
dokonce mi nabídl i férové splátky – 
dvě stovky měsíčně, dokud nesplatím 
požadovaných 1500,- Kčs ...☺. Možná 
by i slevil, ale to víte – Simca! Druhý 
den odpoledne jsme se tam sešli na 



 

 

zkušební jízdu. Přivezl baterku, dal ji do Simky, která po chvíli kňučení chytla a jadrně si prozpěvovala na 
sra . ku shnilým výfukem. Usedl jsem na sedadlo spolujezdce, propadl se řití až na podlahu a ještě mně tam 
cosi tvrdého tlačilo. Ale to nevadilo, Simce člověk dokázal odpustit lecjakou maličkost … Jeli jsme dolů k 
Pankráci, majitel vyhodil kvalt a Simca se pomalu šinula ulicí. Dole jsem si přesedl, zařadil nádhernou 
pákou na sloupku jedničku a zatočil volantem, abych se vrátil do původního směru. Ale ouha: ať jsem točil, 
jak jsem točil, Simca pořád jela k chodníku … Ta vůle v řízení prostě musela být tzv. „zemědělská“ ☺. 
Majitel mi pomohl, společnými silami jsme volant dostali do plného rejdu a já vyjel. Muselo to být výtečné 
auto na dlouhé rovné úseky, kde po stranách cesty nic není – třeba v Australii či amerických preriích. Aby 
Simca zatočila, bylo potřeba hodně potu a krajní poloha rejdu. Když v otáčkách vypadla dvojka, a ani přes 
majitelovu snahu tam nešla, sedl si k volantu on, rozjel se, dvojku tam dostal, ale po chvíli tam zase nešla 
trojka. Tak tam dal čtyřku, která – jak už možná tušíte – samozřejmě hned vypadla. Zpátky jsme dojeli 
krokem, a ještě než řidič zaparkoval a opět vyvěsil za okno cedulku s nabídkou, řekl mi větu, kterou asi už 

nezapomenu: „Ty vole, jestli to chceš, dej mi pětikilo, 
a jeď s tím do prdele!“ Sorry, ale to jadrné slovo je tu 
na místě a věřte či ne, nechtěl jsem – ani když to byla 
Simca. 
   Tak tohle bylo mé první značkové dobrodružství, a 
dopadlo (z dnešního pohledu) dobře. Pochybuji, že by 
se ten vehikl vlastní silou dostal od Motokovu až do 
Holešovic, kde jsem tehdy bydlel, o opětovném 
nastartování ani nemluvě. Tím na delší dobu skončily 
mé Simčí eskapády – ne, že bych auta nesledoval, ale 

asi jsem vnitřně cítil, že tenhle způsob nebude nejlepší. Ale doma, to jsem byl iniciativní: každý týden hned 
po příjezdu jsem začal žadonit a prosit, aby mi rodiče pořídili nějaké přibližovadlo (a samozřejmě přispěli na 
benzin – tuším, že 3,60 za litr – a uhradili povinné ručení – ročně 144,- Kčs bez rozdílu objemu motoru). 
Zprvu jsem narážel na zeď mlčení, pak na slovní odpor, a když jsem žadonění ještě vystupňoval, tak 
přicházíval zákaz nějaké oblíbené činnosti. Ale čas vše zahladí, táta patrně „zapracoval“ a pomohl mi 
přemluvit mámu, argumentující mateřským způsobem („na to máš dost času, ještě se někde zmrzačíš, nebo 
Tě někdo zmrzačí, a kde to chceš parkovat, a co když se Ti s tím něco stane, atd atd atd.). Nicméně ledy – 
pokud už nebyly prolomeny, byly alespoň silně nahlodány, a jednoho odpoledne, když jsem na náměstí 
nasedal do rychlíkového busu ŠD 11 na lince Bystřice n.P. - Praha, řekl mi táta: „No tak se teda po něčem 

podívej, ale buď rozumnej ...“!!! ☺. 
Což v praxi znamenalo, že je ochoten 
cosi mi dopřát, ale bude to podléhat 
obojímu rodičovskému schválení. 
Tak, milí přátelé, tohle byl oříšek: ne, 
že by těch aut na prodej v Praze bylo 
málo, stály u každého chodníku 
(alespoň ty, o něž jsem měl zájem), 
ovšem hned jsem zapochyboval, že 
by mi táta schválil červený Dodge 
Challenger, stojící už dlouho na 
prázdných gumách a pod nánosem 

prachu na Žižkově, či modrý Pontiac, v podobném stavu ležící (skoro doslova) na Proseku. Představoval 
jsem si něco většího, masivnějšího – nebo samozřejmě Simku. Táta asi počítal, že si zvolím embéčko, 
zachovalou oktávku, apod. Ale to pro mne nebylo to pravé, i když jeden spolužák vlastnil excelentní 
škodovku 440, na jejíž pravé dveře namaloval velké rudé srdce se jménem své vyvolené. Volgy 21 jsem 
záhy zamítl – byly buď drahé, nebo vrakovité, stejně jako Pobědy a Warszawy 223. Miloval jsem i velké 
Fiaty 1800 a 2300, kterých tehdy ještě jezdilo (ale hlavně stálo) ještě poměrně dost, ovšem stav jejich 
plechařiny odpovídal pověsti italské oceli. Hledat v autobazarech se ukázalo víceméně jako marnost, tam se 



 

 

ceny držely nahoře. Jednou mne kousek od Flory zcela uchvátil Citroën Traction Avant, asi velká 
„jedenáctka“, to už nevím, zcela ve sportovním duchu. Všechny chromované či niklované části byly na 
černo, na střeše obří zahrádka, schopná odvézt Národní divadlo, zešmajdané gumy – a za oknem cedulka s 
cenou 3000,- Kčs. Tak jsem na účet volaného zatelefonoval domů, vzala to máma, a když jsem se jí 
pochlubil, co jsem krásného objevil a tedy i chtěl, chvíli bylo ticho (to máma lapala po dechu) a následovalo 
zakončení hovoru ve smyslu: „S žádným takovým krámem nepočítej a vyřídíme si to v pátek večer doma“. 
Klap – a přístroj oněměl. A bylo slovíno. Tudy tedy cestička nevedla … Obdobně jsem narazil i u táty, když 
jsem chtěl, aby mi koupil pohnilý polský mikrobus Nysa, který jsem objevil stát s prasklým čelním sklem na 
kterémsi odstavném parkovišti. Po těchhle dobrodružstvích ve mně vykrystalisovala určitá představa, do 
které se vešla Cortina Mk.I, samozřejmě jakákoliv Simca, Tatra 87 (která se tehdy, počátkem 80. let pojízdná 
nechávala za tisícovku), Fiat 1300/1500, apod. Osud ovšem rozhodl jinak … Jednoho dne šel jsem po 
Libeňském mostě (byl jsem v bazaru) a protože byl krásný den, nejel jsem domů elektrikou, ale šel jsem 
pěšky. Na kraji Dělnické jsem přešel na levý chodník (směrem do centra) a pomalu se klátil do Holešovic. A 
v tom … Něco mě přimělo otočit hlavu – a v tu chvíli jsem strnul uprostřed pohybu. Stát se to při 
přecházení, už tyhle řádky nečtete! Stála tam – Ariane! Na pražských SPZ, šedomodrá, s černou střechou 
(možná zrovna ta z Chalupářů) … Nemohl jsem polknout, netrefil jsem se plaménkem zapalovače k 
cigaretě. Stál jsem tam jak uhranutý, protože jsem poprvé v životě viděl Arianku na vlastní oči! Stála na 
malém parkovišti jakéhosi podniku, a samozřejmě všechny pneumatiky prázdné, jeden přední reflektor 
rozbitý, vzadu svítilny z Moskviče 408 (teprve mnohem později jsem zjistil, proč tomu tak u skoro všech 
československých Arian bylo), no a uvnitř hotová ratejna. Ale nic z toho nemohlo zklidnit srdce, bušící až v 
krku a tlak krve, dosahující hodnot při orgiastických výkonech … Pro příznivce detailů, Simca stála přesně 
tady: 50° 06´ 11,37“ S  -  14° 27´ 13,33“ V … ☺. 
Za okamžik už jsem byl v budově a poprosil 
vrátného, jestli by mi mohl zavolat majitele té 
„nádherné modré Simky“ venku. Nevěřícně se na 
mne koukl, ale kamsi zavolal a po chvíli přišel 
velký vousatý pán, představili jsme se, a on si 
nechal dvakrát opakovat, že mám zájem o jeho 
Simku. Když tomu konečně uvěřil, řekl mi pár zajímavých detailů. Že to nemá 
technickou, asi rok to nejelo, nemá k tomu baterku, gumy budou asi pryč (uvedl 
přesně, kde ... ☺), ale když viděl, že se pořád tvářím jako čtyřicetiletý panic po 
intimním zasvěcení, zeptal se, jestli mu dám patnáct set … „No jistě, jen musím 
přijet s tátou!“, vyhrkl jsem a utíkal domů, abych okamžitě zavolal, že jsem našel 
vysněné fáro. To bylo doma radosti! Máma byla ještě v práci, táta maloval v 
atelieru, tak se to řešilo „mezi chlapy“ … Vypodobnil jsem mu Arianu ve stavu, v 
jakém nestála ani při premieře na pařížském autosalonu, a oba jsme se radovali z 

mého štěstí. Domluva byla dílem momentu. Ráno sedl táta do autobusu na Prahu (autem 
tam nikdy nechtěl jet, protože se doprava od dob jeho poválečných pražských studií 
poněkud změnila ☺) a s potřebným obnosem, doplněným o částku na zaplacení ručení a 
naplnění nádrže vystoupil kolem půl deváté na Florenci. „Kamarádka“ zdravotní sestřička 
mi vystavila potvrzení o nemoci pro kancelář fakulty (pro jistotu na několik dní, abych si 
Simky užil – měla slíbenou první jízdu). Celou cestu elektrikou až do Holešovic jsem 
neúnavně tátovi líčil, jak je to nádherné auto, až jsme konečně vystoupili a táta po pár 
krocích mou novou plechovou lásku viděl na vlastní oči. Ale co se to s ním najednou 

dělo? Zapotácel se, zrudl v obličeji, chytl se zábradlí, třeštil oči, pak sáhl do aktovky, vyndal jakousi 
lahvičku s pilulkami, jednu spolkl, odplivl si směrem k Simce, chytil mne za paži a zatáhl do jakési hospody 
poblíž. Dal si velkou Becherovku, pak ještě jednu, a poté konečně promluvil: „Ty blbče, já jsem si myslel, 
že už seš dospělej … Ty seš hotovej ničema! Kvůli takovýmu střepu mě taháš do Prahy! Atd atd ...“ Mnoho 
jsme si toho řekli, ale mluvil většinou táta … Myslím, že mámě doma to nějak gentlemansky vysvětlil, byla 
moc hodná, ale taky hodně přísná – a tohle vidět, opakovala by se asi situace z jednoho jejího náhodného 



 

 

setkání s mou třídní učitelkou ještě na základní škole, kdy máma cestou domů utrhla někde prut a ještě v 
předsíni mě seřezala jako psa vandráka … ☺. Tak jsem o svou první vysněnou Arianu přišel – a zaplať Bůh! 
I když to byla Simca mých snů, absolutně netuším, jak bych jen ten vrak dostal z Dělnické na Veletržní. 

Chvíli jsem se tam jezdil dívat, ale po prázdninách jednoho dne místo osiřelo. 
Předpokládám, že nebohá Ariane, která toho za svůj život asi dost vytrpěla, 
našla konečně svůj klid �. Nemám ani její fotku, jen pokaždé, když jedu okolo, 
věnuji pohled a tichou vzpomínku krásnému autu … 
   Ovšem rodičové toho měli tak akorát dost. Tátovi pohled na Arianu stačil, aby 
pochopil, že si asi nikdy nic „normálního“ nekoupím, pak se do věci vložila i 
máma („Ať si hošíček koupí, co chce, ale až si na to vydělá!“) a tak mi zbylo 
jen pokukování po přenádherných a vábivých vracích, stojících tehdy po celé 
Praze. Od těch dob se po Arianách jakoby slehla zem, zbyly mi jen biografy a 
TV; pohled na ostatní Simky, jichž postupně ubývalo, mi nemohl poskytnout 
hojivou náplast na bolavou duši. Občas jsem se svezl, jedna „kamarádka“ měla 
polského Fiata (ještě s řazením na sloupku – to bylo moc fajn), jiná měla 
škodovku stovku, ale nejraději jsem měl tu, jejíž dobře situovaní rodiče měli 
Talbot 1510. Pravdou ovšem je, že mne v něm nikdy nesvezla, i když v jiných 
dovednostech zaujímala jedno z předních míst na mém žebříčku … ☺. 
Tak plynuly roky bez zvláštních vzruchů, už jsem v Praze zůstal, vystřídal dost 
aut (ani jednu Simku), a také jsem poznal mnoho nových „kamarádek“. Jedna z 
nich bydlela v Braníku v pronajatém bytě, kam jsem se poprvé dostal až po 
zhruba dvouměsíční známosti, protože jsme většinou chodili ke mně. To už 
jsem bydlel na Královských Vinohradech, kde ještě fungovaly kouzelné 
podniky, jako třeba či Demínka. Tak jsem se tedy jednoho dne dostal do bytu ve 
čtvrtém patře běžného branického paneláku, psal se – tuším – rok 1986. Z 
výhledu oknem obýváku si pamatuji staveniště mostu, koukal jsem na 
plechovou ohradu se stavebními stroji – a zase rána do hlavy!!! Za ohradou, 
vedle jakési buňky, obklopená nepořádkem a krámy, stála – Ariane!!!! 

Hořčicově-průjmové barvy, ale Ariane!!!! Opět závrať, opět rozklepaná kolena, opět sucho v ústech – a 
„kamarádka“ nemohla pochopit, proč najednou s řevem letím po schodišti dolů a jak šílenec utíkám na 
stavbu, opakovaně padám do bláta, zakopávám o všechno možné, a objímám kapotu auta, o němž si 
evidentně myslela svoje. O mně už také, alespoň od této chvíle … Ale opět se na mne osud obrátil tou zadní 
částí. Od majitele, obstojně zlitého a smrdícího, jsem se dověděl, že „to“ nejezdí, ale bude „to dávat do 
cajku“. Ach Bože, kde jsou hranice lidského sebeklamu?? Ke „kamarádce“ jsem se vrátil zablácený, odřený, 
mokrý od lehkého deštíku a v náladě, nemající daleko do absolutní nuly. Chudák děvče, snažilo se můj 
smutek rozptýlit, seč mohlo, ale všechno marné. Po krátkém čase asi pochopila, že by byla vždy a celý život 
až druhá po Simce, a náš vztah se vytratil. 
Podobně jako hořčicově zbarvená Ariane, jejíž 
místo po odstranění plechové ohrady zelo 
prázdnotou. A nevěřil bych tehdy nikomu, kdo by 
mi tvrdil, že mi tahle Simca ještě jednou v životě 
zkříží cestu. 
 
Buďte zdrávi, přátelé, a sejdeme se nad příštím, 
závěrečným pokračováním mé Simčí historie ... 
 
Text: Pavel Kopáček  
Foto: Archiv Pavla Kopáčka 
 



 

 

 

 

Co teď a co potom 
 
Jste zkušení renovátoři, anebo stojíte na 
prahu své garáže a koukáte s malou 
jiskřičkou naděje na ten vrak, co jste si 
právě přivezli a zvažujete, zda jste to neštěstí 
neměli nechat raději cestou ve výkupu 
druhotných surovin? Tak pokud jste druhý 
případ, pomůžeme Vám novým seriálem. 
Projdeme společně všechny aspekty 
renovace od začátku až ke konečnému 
otočení klíčkem v zapalovací skřínce a 
vyjetím za prvními kilometry v krásném 
veteránu. Třeba Vám to pomůže a 
zjednoduší Vaši ušlechtilou práci.      
 
   O tom, jaký vůz si vybrat, na co si dát pozor a jak se na renovaci připravit, jsme psali v jednom ze starších 
čísel. Nyní už máme v garáži vůz a zcela při smyslech jsme se rozhodli, že se do renovace pustíme sami. 
 
   Čím začít? Na to je několik názorů. Někdo postupně shání vše chybějící a montuje to na vrak, aby měl 
jistotu, že má vše. Někdo volí postup opačný, nejdřív vše dolů z karoserie a pak shánět. Každopádně v obou 
případech je základem pečlivá fotodokumentace. Ono se to na počátku nezdá, je přece jasné, že tohle bylo 
tady a tady to támhle. Ale za pár měsíců či let si budete pamatovat kulový ☺. A dávat dohromady pak 
soustavu pák třeba k řazení bez těchto „taháků“, to zabere desetinásobek času. Pečlivé nafocení nebo video 
je investicí do budoucna.     
   Auto rozebíráme nejdříve na celé celky. Motor zvlášť, převodovka a její příslušenství zvlášť, přední 
náprava s řízením, zadní náprava, interiér, karoserie a „bižuterie“, což jsou venkovní díly. Takhle mohou 
odpočívat a čekat, až na ně přijde řada. Osobně začínám kompletním rozebráním karoserie. Není od věci 
v této chvíli poslat chromy na chromování. V současnosti mám takovou zkušenost, že dáte díly na 
chromování a můžete si je vyzvednout za půl roku. Takže kdybyste je nechali na konec, budete mít auto 
v kupě bez nárazníků a podobných dílů. 
   Jednotlivé celky necháme stranou a vrhneme se na karoserii. Výhodou tohoto postupu je, že až bude 
karoserie v lakovně, budeme mít dost času na renovaci technických dílů. A má to ještě jednu skrytou 
výhodu. Představte si opačný postup. Zrenovujete všechny díly a s karoserií začnete jako poslední. A 
zjistíte, že byla havarovaná, zkřížená, svařená ze dvou aut či něco podobného. Pokud to odhalíte na začátku, 
ušetříte si moře starostí, financí a času. Karoserii je dobré očistit až na plech. Zvenku, zevnitř i zespodu. 
Zespodu samozřejmě proto, abychom odhalili veškerá, korozí napadená místa, nafouklé spoje plechů či staré 
nekvalitní opravy. Z kabiny odstraníme veškeré nátěry včetně protihlukových a protivibračních izolací. Po 
těch letech stejně svoji funkci již neplní. Rovněž zde očistíme vše až na holý plech. Na izolace použijeme 
třeba horkovzdušnou pistoli, na nátěry flexu s copánkovým drátěným kartáčem. Pokud máme zvenku 
karoserie první lak, který není moc poškozený a není na něm koroze, můžeme ho ponechat. Chceme-li 
udělat práci kvalitně a mít jistotu, že ani zde není koroze, obrousíme karoserii i zvenku. Někdo nechává 
karoserii tryskat nebo louhovat. Nemám osobní zkušenost ani s jedním. Při tryskání je výhodou perfektní 
očištění i v hůře dostupných místech, na druhou stranu je zde riziko, že nám ji „zničí“ příliš hrubým pískem. 
Při louhování se možná zbavíte i starých nátěrů ve skrytých částech karoserie, jako uvnitř nosníků. Ale 
karoserie se v automobilce namáčela, takže se ochrana dostala i do těchto skrytých míst. Louhováním tuto 
ochranu rozpustíte. Ale možnost opětovného namočení patrně nemáte a ručně to dost dobře nelze.      
   Když máme karoserii celou čistou, můžeme začít s odstraňováním starých nekvalitních oprav, 
vyřezáváním míst s korozí a vyvařováním. Umíme-li s autogenem, je to ideální, pokud jsme větší kamarád 



 

 

 

s „céóčkem“, je to také možné. Vařit s elektrikou svářečkou snad nikoho nenapadne ☺. Pokud narazíte na 
staré záplaty a nezdají se vám, jistě je sundejte. S velkou pravděpodobností pod nimi najdete původní shnilý 
plech. Pokud byste tak neučinili, časem prorezne i záplata a odpadne vám to celé. Vyvařujeme buď „na 
tupo“ nebo záplaty prosazujeme. Vždy ale tak, aby nikde nebyl ani kousek koroze. Detailními způsoby 
vyvařování se budeme zabývat jindy v samostatném článku. 
   Když máme karoserii čistou a vyvařenou, je třeba ji ošetřit . Nejdříve použijeme kvalitní základový nátěr 
na podvozek a podlahu kabiny. O nástřiku základovky v motorovém prostoru, zvenku karoserie se poradíme 
s vybraným lakýrníkem tak, aby základ byl vhodný pod laky, kterými budou provedeny lakýrnické práce. 
Všechny spoje plechů na podvozku je dobré přetřít karosářským tmelem pro tyto spoje. Zajistíme tak, že se 
k nim nedostane voda nebo jen vlhkost. Spodní část karoserie pak můžeme nastříkat vhodným ochranným 
nástřikem. Osobně používám vodou ředitelný ochranný nástřik na bitumenové bázi v jedné vrstvě. Když 
máme nasazené  a spasované! všechny vrchní plechy, jako blatníky a čela, provedeme druhý nástřik, čímž 
zastříkneme i spoje těchto dílů se skeletem i spojovací materiál, který je drží pohromadě (je-li použit). Víc 
vrstev nedáváme! Pokud bychom to udělali, vrstva nástřiků ztěžkne a začne se časem odlupovat a praskat. 
Voda se dostane pod, a může začít opět nežádoucí proces koroze.  
   A je to, tím je karoserie hotova. Nebo alespoň jedna velká část. Každý lakýrník Vám řekne, že si přípravu 
pod lak udělá sám. Proč ne, jsou to peníze. Ale hodně lakýrníků to bohužel odflákne. Zde se ukáže jako 
důležité i to, zda jste karoserii očistili od starých laků až na plech nebo ne. Pokud totiž ano, nebudete se 
muset tolik bát špatného kytování, toho, že lakýrník neočistí důkladně různé mřížky od starých laků, že si 
nevšimne lemů blatníků a podobných věcí. Můžete se do přípravy pustit i sami a lakýrníkovi odevzdat auto 
v plniči. Zde platí, že pokud budete tmelit karoserii, je nejvhodnější dané místo zbavit základovky (kterou 
jste před pár týdny nanesli) a tmelit na holý plech. Tmelit je třeba po tenčích vrstvách, větší může popraskat. 
Každou vrstvu nechte důkladně vyzrát. Když dáte natmelenou karoserii na den či dva na sluníčko, pomůžete 
tomu. Tmel brousíme smirkovým papírem pod vodou na nějakém větším a rovném špalku nebo něčem 
vhodném podobném. Když máte karoserii celou vybroušenou, stříkneme ji menší vrstvou základovky. 
Vidíme tak, kde je třeba ještě něco dotmelit či dobrousit. A že uvidíme, to je pravděpodobné ☺. Takže 
tmelíme, brousíme, tmelíme, brousíme až do zblbnutí. Nebo do dokonale rovné a hladké karoserie. Tu lehce 
přebrousíme jemnějším smirkem opět pod vodou a stříkneme do plniče. Vždy před stříkáním je třeba mít 
místa omytá čistým technickým benzínem, ale to je samozřejmost ☺. Takto připravenou karoserii dáme do 
vybrané lakovny. 
   Výběr lakovny, druhu laku a barvy – to je kapitola sama pro sebe. Ani doporučení kamarádů a kolegů 
nemusí být směrodatné. Také jsem takto viděl několik skvěle udělaných aut a odvezl na doporučení karoserii 
až do Brna k panu Pospíšilovi a pak zplakal nad výsledkem. Zde je na místě několik doporučení. Od lakovny 
si nechte udělat normální zakázkový list, co přesně si objednáváte! Lakýrníci běžně vezmou vůz a „Až to 
bude, zavoláme“. Jenže pak nemůžete říct ani popel, když něco není, jak vy si představujete. A vždy bych si 
tam nechal napsat, že si nepřeju demontovat žádné díly!!! Pokud lakýrník umí lakovat pouze vodorovně 
položené díly a ne celou karoserii, odvezte ji jinam! Zpětně pak spasovávat nalakovanou karoserii a 
zalakovávat šroubky, držící kapoty a podobně….brr… To je koledování si o nechtěné poškrábání či jiné 
poškození draze nalakované karoserie. Lak patrně použijeme akrylátový. Je pravdou, že zejména starší 
veterány měly jiné složení laku, ale lakovny dnes s ničím jiným než akrylátem pracovat neumějí. Takže 
pokud nemáte vhodné podmínky a lak si neděláte sám, moc možností nezbude. Prosím prosím, nepoužívejte 
na veterány hrůzné křiklavé barvy, metalízy a kombinace, které se na daný vůz vůbec nedělaly. Zničíte tím 
celou práci a znehodnotíte krásný vůz. Příklady můžete vidět na každé veteránské akci �. Osobně vždy 
preferuji tu barvu, která na daném voze byla původně. Před několika lety jsem koupil Simku 1000Rallye 2, 
na kterou dávaly krásnou žlutou barvu, která skvěle vypadá a autu sluší. Ale původní barva tohoto kusu byla 
červená….takže bude červené. Jsem přesvědčen, že v takovýchto maličkostech se pozná kvalitní renovace 
od té druhé.   
   Karoserie je v lakovně, my máme čas a prostor na renovaci technických částí. Začněme třeba motorem. 
Při demontáži je dobré si označit polohy třeba rozdělovače, příp. dalších dílů. Usnadní nám to potom 
nastavení při montáži. Nezapomínáme na dokumentaci. Když  máme vše rozebrané, umyté a vyfocené, 



 

 

 

roztřídíme díly. Spojovací materiál půjde do zinkovny na zinkování. Nejlepšího výsledku zinkování 
dosáhneme protažením všech závitů závitníky a očištěním drátěným kartáčem, případně jemným „omletím“ 
v pískovacím boxu. Hliníkové díly můžeme nechat otryskat balotinou. Budou k nerozeznání od nových. Než 
dáme díly do zinkovny, je vhodné udělat si seznam spojovacího materiálu a opět fotodokumentaci. On když 
Vám pak při skládání bude chybět specifický šroub či dílek ke karburátoru, může to být nepříjemná 
komplikace. Holý blok můžeme nechat vylouhovat a zbavit tak vodního kamene. Povrchovou úpravu bloků 
používali výrobci různou. S.I.M.C.A. měla například bloky lakovány tmavě zelenou, ojediněle černou, 
barvou. Klikovou hřídel, blok a další díly důkladně přeměříme a porovnáme (ideálně) s tabulkami výrobce. 
Dle potřeby necháme udělat ve specializované motorárně výbrus bloku, přebroušení kliky apod. Málokdo 
z nás má dnes v dílně kompletní motorářské vybavení pro takovéto práce. Hlavu motoru necháme srovnat. 
Další díly buď zrepasujeme, nebo vyměníme za nové. Pokud je něco na padesáti procentech životnosti, 
raději zrenovujeme tyto rovněž. Úplně stejně si počínáme s převodovkou či diferenciálem.           
   Nápravy a díly podvozku důkladně očistíme, rozebereme, zdiagnostikujeme čepy, ložiska a další díly. 
Někdo používá na díly náprav komaxit, no já s tím nemám nejlepší zkušenost. Komaxit nemá antikorozní 
účinek. Klidně Vám začnou díly rezivět. Použijete-li syntetický nátěr, máte výhodu v tom, že díly nebudou 
reznout a drobné oděrky z provozu můžete bez problémů opravovat. Takže když projedete někde na 
orientační soutěži cestou ke kempu štěrkovou cestou, nic se neděje.  
   Sedačky, dveřní a střešní tapecírunky a další podobné díly svěříme čalouníkovi, pokud nějakého 
vhodného najdeme. Opět platí to, co u laku. Používejme to, co se na daný vůz dávalo a co tam patří. A do 
lidového vozu Aero to nebude kůže a do Jaguaru E-type manšestr ☺. No, možná je to přehnané, ale už jsem 
viděl různá zvěrstva. Nejvhodnější je opět původní specifikace. A nejde jen o použitý materiál, ale i způsob 
provedení. Spousta čalouněných věcí se dělala ručně a způsobem, který se dneska žádný krejčí neučí. Takže 
kvalitní práci opět neprovede jen tak někdo, kdo má doma šicí stroj a jehlu. 
   Elektrika nemusí být velký oříšek, pokud jsme při její demontáži použili rozum, tužku a třeba samolepící 
etiketky, na které jsme napsali, kam který konektor patří. Pokud elektroinstalaci nikdo nepoškodil 
přecvakáním drátů za účelem vsazení pojistkové skřínky ze Škody 120 a je původní, stačí důkladné 
vyčištění, odstranění staré izolační pásky a „omotání“ novou. Všechny konektory důkladně vyčistíme.  
   Gumové a pryžové díly mohou být paradoxně tím nejsložitějším, co nás na autě potká. Alespoň při 
shánění nových dílů, kterými bychom nahradili lety rozpraskané či jinak poškozené gumy kolem oken, 
různé sametky a podobně. Buď máme štěstí a tyto někdo ve druhovýrobě vyrábí a my si je snadno 
objednáme, nebo zadáme výrobu my někomu, kdo se výrobou takových částí zabývá. V krajním případě, ale 
opravdu v krajním nahradíme něčím co nejpodobnějším.      
   Nakonec si pohrajeme s venkovními díly karoserie a bižuterií. Co je možné zrenovovat, zrenovujeme 
nebo seženeme nové, či alespoň lepší. Vezměme v úvahu, že právě tyto díly jsou nejvíce vidět. Takže si na 
jejich renovaci dáme adekvátně záležet, ale to my přece na všem, že? ☺.  
   Pneumatiky jsou to, co nás drží na silnici. I když mají dobrý vzorek, ale jsou třicet let staré, nedávejte je 
na vůz. Obujte je na druhou sadu disků a nechte si je na výstavy. I na srazu či výstavě se Vám může stát, že 
budete potřebovat rychle zabrzdit. Nechcete přeci dělat vše znovu po nežádoucí nehodě. 
   Nakonec zbývá to vše složit zpátky dohromady. Vše správně nastavíme, seřídíme, sladíme. K tomu 
nemusím jistě nic psát, kdo by si s tímto neporadil, jistě by ani s renovací nezačínal. Auto už vypadá skoro 
hotové, ale ještě chybí spousta drobností a maličkostí, které dělají veterána veteránem. Například sehnat 
gumové průchodky pro vedení elektroinstalace je věc, která dokáže pěkně potrápit a zdržet nás o pár měsíců. 
Vůbec čas je u renovace velmi proměnlivá veličina. Málokdy to trvá tak dlouho, jak jsme si naplánovali. 
Nezapomeneme na kompletní geometrii, naplníme správnými náplněmi, vozidlo zlegalizujeme a začneme 
s opatrným oživováním. Ta opatrnost je na místě. Po vás taky hned po narození nikdo nechtěl vrcholové 
výkony. Dejme vozu čas. Postupně zprovozňujeme na voze vše. Až motor běží, brzdy brzdí, převodovka 
řadí a kola se točí. A my můžeme pomalu vyjet na první výlet či veteránskou akci. A pokud jsme nic 
neodflákli, naopak všemu věnovali maximální péči a precizně vůz zrenovovali, odměnou nám bude 
bezproblémový provoz, obdiv ostatních a dobrý pocit z vykonané práce ☺.      

Text a foto: Michal Primák 



 

 

 

      Pokud vůz rozebíral někdo jiný, je to vždy dost práce navíc.                              Demontáž, třídění, fotodokumentace. 
    Snadno se stane, že při renovaci zjistíte, že toho půlka chybí.                 Hlavně si v tom neudělat bordel. 

                        Pod různými flastry lze najít lecos,                                Krásné a zdravé dveře mohou po sundání tapecírunků vypadat takto. 
                         Tady se taky zdálo, že je vše ok. 

                    Zdravý pěkný lak a pod ním…..ďoura.   Auto po čtyřiceti letech mělo za sebou dost oprav a když  
                bylo za dob hlubokého socialismu potřeba něco vyvařit, řešilo se  
        to „medvědím hovnem“, skelným tmelem a elektrikářskými  

      malými šroubky. 



 

 

 

      Horkovzdušná pistole, špachtle a opalujeme, i když je venku                           Zde to vypadalo na malou dírku v podběhu…. 
                                            35 ve stínu.  

   Staré izolace odstraníme rovněž, později je nahradíme novými.         Takto si můžeme být jisti, že se nám žádná koroze neschovala ☺. 

                  Brousíme, brousíme, brousíme a brousíme.          To, že některá místa žádné oko nespatří ještě neznamená, že nám 
                  nemohou shnít. Zde například část pod vrchním zadním čelem. 
 
  



 

 

 

                             Důkladně ošetříme i skrytá místa.               Pokud na vůz dáváme nové vrchní plechy, je třeba si navrtat  
                                                                                                                          všechny potřebné otvory, například pro okrasné lišty. 

                                         Vše na plech…                                    Základová barva. 

    Přetmelení všech spojů plechů karosářským tmelem na spáry.            Bitumenový nástřik po zaschnutí zčerná a lze jej v lakovně nechat  
                               přestříkat do barvy karoserie. 
 
 



 

 

 

 Když vám lakovna odmontuje pečlivě spasované díly, je to na zabití.                                                  Nalakováno. 

 Nalakovanou karoserii chraňte proti prachu a nechtěnému odření.                 Lepení protihlukových výplní dle původní specifikace.  

   Elektroinstalace není třeba se bát. Stačí si vše dobře označit.                                             Vše co má svítit, svítí. 
 
 
 
 



 

 

 

                          Stavět motory je příjemná práce. Z každého zaolejovaného motoru lze udělat nový s plným výkonem.  

   Občas narazíte na různé věci, je třeba ptát se, třeba kde se to                  Hlavně nic nepoztrácet. Ani na ponku, ani v zinkovně. 
                                      blátíčko vzalo? 

          Ani převodovka si nezaslouží být zaolejovanou koulí.                                                           Bez komentáře… 
 
 
 
 



 

 

 

     Tato nápravnice mohla mít na svědomí lidské životy, Nemáte                               Třídění, čištění a příprav na zinkování. 
                                  na autě taky takovou???  

                   Kde to všechno na tom autě bylo? ☺                                                Lepší než komaxit je základovka  a syntetický nátěr. 

„Neboj, bude to super, nic neřeš, se vším si poradíme“. Výsledkem je                         ….aby bylo čalounění jak má být… 
          zcela nepoužitelné čalounění. Vše kompletně předělat… 

 
A jaký je výsledek všech prací na vyobrazených vozech? Přijeďte se podívat k nám do SIMCACENTRA ☺.  



 

 

 

 
„Tak nám sundali Ferdinanda“ … 
 
   Namísto nadpisu jsem použil mírně změněnou 
úvodní větu z Haškova Švejka, i když dlouhá 
polemika o ponechání či odstranění pamětní 
desky nejslavnějšího vratislavického rodáka 
připomíná spíše frašku s nádechem nechutnosti. 
   Ano, vratislavičtí zastupitelé, arbitři 
„správných“ rozhodnutí a záruka nestrannosti, se 
usnesli, že se v tomto městě NEBUDE 
připomínat Ferdinand Porsche. A je to! Pryč s 
ním! Také jste podepsali petici za zachování 
plastiky? Já ano, protože jsem pyšný na to, že Porsche byl českým rodákem. Ne tak vratislavičtí konšelé: 
usoudili, že geniální konstrukce VW, Porsche a dalších vozů není naprosto ničím proti členství jedinečného 
technika v NSDAP. Jistě, dodejme, že zkonstruoval jednu z versí tanku Pz.Kpfw VI. (Tiger), zkonstruoval 
škodovku RSO a další vojenskou techniku – ale ta příslušnost k Třetí říši, to je, pane, něco … To si 
odpovědní chrochtali blahem v hnojišti, když s ohněm spravedlivého rozhořčení v očích snímali desku, jíž 
sami schválili … Zapomněli ovšem na fakt, že v případě odmítnutí členství a jakéhokoliv „šprajcu“ by 
Ferdinanda čekal patrně tragický osud. Patrně jednosměrná jízdenka do koncentračního tábora s poznámkou 
„Návrat nežádoucí“. Porsche nebyl voják, nebyl členem smrtonosných komand SS, nestřílel tisíce obětí nad 
otevřenými jámami masových hrobů … 
   Na konstrukci techniky pro Říši se podílela celá Evropa – tak co třeba veřejně dehonestovat Mercedes-
Benz? Nebo Henschel? Nebo Borgward? Nebo Opel? Nebo BMW? Či Fiat, Alfu Romeo a Lancii? Vozily 
Benita Mussoliniho … V jakém vozidle jel naposledy Reinhard Heydrich? Nebyl to náááhodou Mercedes-
Benz? A neměl tuhle značku v autoparku i Adolf Hitler? Hermann Göring? Joseph Goebbels? No fuj, co si v 
tom Stuttgartu dovolují – dodnes vyrábět auta, poskvrněná nacistickou minulostí … 
   Tak co, vratislavičtí páni konšelé? Trefil jsem se do vašich teorií? Takhle jste hřímali na schůzích 
zastupitelstva? Takhle honíte čarodějnice? Jenže příručka „Maleus Maleficarum“, sepsaná Heinrichem 
Institorisem, a u nás známá jako „Kladivo na čarodějnice“, už dávno neplatí … 
   Jak se takové jednání dá definovat? Jako preventivní strkání hlav do písku nebo bolestínské rýpání ve 
vlastní ráně? Slavnému rodáku jste nasadili psí hlavu! Naštěstí má Ferdinand Porsche mezi námi dostatek 
zastánců, abychom jeho pietu uctili věčnou vzpomínkou. 
   Na samý konec zamyšlení chci podotknout, že si (jako každý normální člověk) nepřeji návrat nacistických 
pořádků, nepodílím se na velebení garnitury Třetí říše, ale ani nedávám rovnítko mezi zločinci typu Adolfa 
Eichmanna a génii typu Ferdinanda Porsche. 
   Zásluhy fenomenálního technika nebudou zkráceny. Nikdy. A že národ bohatne odkazem předků? K 
tomuhle poznání ještě musíte dorůst, vážení vratislavičtí mocipáni! 
 
Text: Pavel Kopáček 
 
 
 
Komentář Michala:  
Když jsme s Pavlem začínali dělat tento časopis, dohodli jsme se a já Pavlovi slíbil, že si může psát, co chce, 
a nebudu mu do toho kecat. Proto ani tomuto článku nebráním vyjít na svět, ač můj názor je krapet odlišný 
☺.   



 

 

  

 

 



 

 

  

 

 
                    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 



 


