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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí přátelé, 
 
 
tak mám před sebou kupní smlouvu na muzeum. Konečně, po takřka třináctiletém čekání, vytrvalé snaze a 

nezdolné touze. Vedle kupní smlouvy leží úvěrová smlouva na částečnou hypotéku. Za těch třináct let jsem 
dal dohromady nejen klub, ale i solidní sbírku aut, trofejí, suvenýrů, dokumentů a dalších propriet. Získal 
pro značku S.I.M.C.A. desítky lidí, s Pavlem dal dohromady, troufnu si říci ojedinělý, časopis. Taky jsem ale 
v posledních letech musel některá auta prodat a z klubu, kvůli chování pár jedinců a lhostejnosti ostatních, 
odešel. Autům jsem vybíral pečlivé majitele, takže většina z nich je již zrenovovaná, nebo alespoň renovací 
prochází. S drtivou většinou z nich jsem na zapůjčení pro muzeum dohodnutý. Jsem na konci jedné své 
cesty, muzeum s restaurací a servisem leží přede mnou na několika listech papíru.   
   Měl bych jásat radostí……ale nejásám. Za ty roky se událo hrozně moc. To, co mne naplňovalo ve 
dvaadvaceti, mne nechává chladným v sedmatřiceti. Tisíckrát jsem si v duchu prožil všední i slavnostní 
okamžiky v muzeu, že už dnes……dnes už tu potřebu nemám. Jako bych si to už prožil. Jako by se ta radost 
někam vytratila. Vlastně je to i logické. Není už pro koho tento projekt dokončit. A uvazovat si kotvu 
k něčemu, co už přestalo být mým snem, nedává smysl. Takže si uvědomuji, že přestože rozhodnutí teprve 
musím udělat, vnitřně už rozhodnutý sem. Kašlu na to. Tu kupní smlouvu nepodepíšu, muzeum Simca 
nebude. Alespoň ne v mé režii. Ne, není to žádný truc, prostě už po tom netoužím, a dokazovat něco 
někomu….to nemám zapotřebí. 
   Asi patnáct beden různých materiálů, co jsem nashromáždil, dám do aukce. Jistě někomu udělají radost. 
Více o této aukci v jiné části tohoto časopisu. 
   Servis mám plný a práci na několik měsíců dopředu. A hodlám v ní pokračovat. Stejně tak ve tvorbě 
časopisu, který mne naplňuje a který děláme s Pavlem v pohodě a s lehkostí, že se každý konec měsíce 
divím, kde a hlavně kdy jsme tolik materiálu nashromáždili ☺. 
   Značka za to nemůže a rozhodně se k ní neobracím zády. Skvosty, které vyjíždějí z mé dílny, jsou toho 
důkazem. A sám si několik Simek nechávám pro svoji radost. Život jde dál. 
  
  Tak ať se Vám veteránská sezona 2014 vydaří 
 
                                                         Přeje Váš Michal Primák         
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Volvo zvané „Buckel“ 
 
Dějiny švédské automobilové výroby 

nejsou plné skandálů a zvratů, jak 

tomu bylo ve velké většině světa. 

Volva i jiné osobní vozy celkem v 

poklidu vyjížděly z bran továren a 

symbolisovaly tak solidnost, 

nenápadnost a pocit jistoty. Těmto 

parametrům se nevyhnul ani válečný 

přírůstek, později přezdívaný 

„Buckel“. Tohle přízvisko z německy 

mluvících oblastí převzal prakticky 

celý svět a dnes je známější než 

původní číselné označení. 
 
   Třebaže Skandinavii zasáhly 
dramatické válečné události, uchovalo 
si zejména Švédsko určitou samostatnost. Na rozdíl od Norska, ovládaného kolaborantskou vládou, a 
Finska, oběti územní rozpínavosti Sovětského svazu, těžil švédský průmysl z vlastních zásob nerostných 
surovin a jeho kvalitní ocelářské výrobky dosáhly bezmála směnné hodnoty spojeneckého zlata. 
   V roce 1942 začaly přípravy nového modelu, optimisticky (i když jen interně) zvaného „mírové auto“. 
Navazovalo na nedlouhou předválečnou firemní historii, počatou v 2. polovině 20. let, a představovanou 
např. zajímavým Volvo Venus z následující dekády. Tradiční označení PV zůstalo (zkratka švédského názvu 
pro osobní vůz), designeři se – jak bylo v té době obvyklé – poohlédli po nápadech v zámoří. Nakonec, 
Švédsko bylo jedním z největších importerů amerických vozů, což je na tamním parku vidět dodnes. Takže 
za jednoduše střiženou dvouprostorovou karoserií nehledejme určitou značku, ale spíše formu jako vzor. 
   Nový model měl představovat úsporný, jednoduchý a robustní vůz pro drsné severské podmínky. V té 
době se ještě nemyslelo na vývoz a ani sami tvůrci nepřikládali budoucímu Buckelu velké ambice. Hovořilo 
se o osmi, maximálně deseti tisících vyrobených kusech a další budoucnost zůstala otevřená. 

   V polovině září 1944 se ve Stockholmu otevřely brány výstavy 
výrobků firmy Volvo. Třebaže byla zaměřená především na 
užitkovou techniku, zemědělské a stavební stroje, magnetem se 
stal nenápadný černý vůz se zakulacenou zádí a označením PV 
444. Motoristický lid jej přijal s nadšením, a nutno poznamenat, že 
bylo jednou z mála automobilových premiér oné doby. Evropa 
měla jiné a velké starosti, Amerika a Asie taktéž. Výrobce zatím 
nepřijímal objednávky, těch několik vyrobených kusů 
představovalo předseriovou řadu, ale samozřejmě i vábničku na 
poválečný rozvoj. O rok později se montážní závod začal 
připravovat na výrobu, zatím ve velice skromných podmínkách, a 
nikdo netušil, že kulatého „Buklíka“ čeká zářivá budoucnost a 
kilometry montážních linek. Cena základního provedení byla 4800 
šv. korun – neslýchaná láce a možná i míněná podpora domácího 

průmyslu i jakýsi mírumilovný dumping do vlastních řad ☺. Za 
stejnou cenu se totiž začal v roce 1927 prodávat první model firmy, 
Volvo ÖV-4. Velkou zajímavostí a zvláštností je použití samonosné 
karoserie – to je velmi nadčasový prvek, kterým Volvo předběhlo 
konkurenci o desítky let (a zmíněná konkurence ještě v budoucnu 



 

 

nestačila koukat, co ti Švédové dovedou!). Samotná výroba začala na sklonku roku 1946, většinou se 
setkáme s datací 1947 jako s náběhem skutečně hromadné produkce. 

   Nahlédněme pod kapotu: první serie byly osazeny čtyřválcem 1414 
ccm, s jednoduchým spádovým karburatorem, třikrát uloženou 
klikovou hřídelí a výkonem 40 koní. Pro začátek to samozřejmě stačilo, 
i když se ozvaly hlasy, volající po několika stupních výbavy a výkonu. 
To samozřejmě v prvních mírových letech nebylo tak snadné. Zajímavé 
je, že Volvo zůstalo celou dobu výroby Buckelu u dvoudveřového 
provedení (až na několik individuálně karosovaných výjimek), takže se 
připravilo o slušnou řádku zákazníků z řad taxikářů, kteří začali 
používat ponejvíce americkou produkci, v menší míře britskou. Použitá 
jednotka byla kombinovaná s manuální třístupňovou převodovkou s 
řadící pákou na podlaze (mimochodem cca 70 cm dlouhou, úžasně 
přesnou, což ovšem dnešní příznivci plastových joysticků a 
„šulínků“ těžko ocení … ). Bubnové brzdy na všech kolech byly 
standardem. 
   V roce 1950 proběhla v tichosti 
první malá modernisace. Opticky jen 

něco málo ozdob uvnitř i vně, ale čtyřválec dostal 4 koně navíc. V rámci 
počínajících exportních aktivit se vzápětí výkon zvýšil na 51 koní, ale v 
roce 1956 dostává Buckel nový agregát s dvojitým karburátorem SU a 
výkonem 70 koní. V té době již ale válečné provedení kulatého Volva 
začalo zastarávat, zejména tváří v tvář novému Amazonu a koncern 
urychlil první velkou modernisaci. Poslední investicí, kterou Volvo vložilo 
do 444, je instalace nového motoru v roce 1957 – samozřejmě s jeho 
použitím i v další generaci. Buckel tak dostal výkonnou jedno- či 
dvoukarburatorovou šestnáctistovku (1583 ccm), která stála u zrodu jeho sportovních úspěchů. Následující 
rok již PV 444 patří historii. Máte-li zájem o něco suchých čísel, tak tedy: již jsme se zmínili o plánovaném 
nepříliš velkém počtu 444. Velký zájem doma, v Evropě, za oceánem, ale i třeba v Australii způsobil, že se 
sympaticky Buklík dočkal bezmála dvou set tisíc vyrobených kusů; koncernové statistiky hovoří o 195959 

vozech. Na švédské podmínky, poválečnou dobu a dlouhodobou 
neměnnost vzhledu velmi slušné výsledky, co říkáte? 
   Rok 1958 přinesl nezměněnou siluetu, ale jinak hodně odlišností. 
Dle tehdejších zvyklostí se mluvilo o novém modelu (dostal 
označení PV 544), dnes by to byl spíše facelift. První, co vás 
upoutalo, byla změněná a zdobná maska chladiče s hojným 
použitím chromu (i na karoserii), nedělené přední okno a rovněž i 
celkově zvětšená 
prosklená plocha. 
Řidič ocenil i větší 
zadní okno, 

původní malé u 444 bylo terčem kritiky za nepřehlednost, 
zejména při couvání. V rámci modních trendů jste se 
zahleděli do nového sdruženého přístroje s páskových 
rychloměrem, u nějž pohyblivý červený proužek označoval 
momentální rychlost. Přední sedadla ztratila poslední 
dědictví válečné skromnosti, pastelově zbarvená a bohatě 
čalouněná křesla připomínala americké křižníky. Pro 
sportovní použití Volvo dodávalo dvojici anatomických 
sedaček a vzadu volný prostor. Zadní sedadlo prošlo 



 

 

radikální proměnou, stal se z něj doslova haremový divan s čalouněnými postranicemi. Mohl být dělený 
střední loketní opěrou, příp. stavěný pro dvojici pasažerů. Pokud vás jezdilo více, objednali jste si zadní 
lavici třímístnou, někdy (a zpravidla jen na domácím trhu) značenou jako 544-5 (tedy pětimístná). 
   Zalistujme v technické dokumentaci: původní motorisace zůstala, alespoň pro první čas. Rovněž tak 
třístupňová převodovka, jež byla až později doplněná příplatkovým čtyřkvaltem. Třebaže se stále ozývaly 
hlasy o zastaralosti celé koncepce, koncern si těchto hlasů nevšímal – a dobře udělal. Milovníci 
novátorsakých řešení měli k disposici Amazon, nově i P 1800, a v případě hodně velkého štěstí i P 1900. 
Rok 1962 přinesl pod kapotu 544 jednotku, která se postarala o vzrušení. Namísto živé (ale pořád ještě) 
šestnáctistovky se objevil čtyřválec 1800 ccm, vyvíjený pro extravagantní coupé P 1800. S nevelkým 544 
dělal doslova divy, jeho 85 koní a sebejisté chování Volva v obtížných podmínkách jej předurčovalo k roli 
kvalitního sportovního nářadí. Důležitým momentem je i zavedení 12V palubní elektroinstalace počátkem 
roku 1961. 

   Poslední technické změny ohlásila firma v modelovém roce 1964. Bylo nad slunce jasné, že dvacetiletá 
úspěšná kariera kulatého Švéda se blíží ke svému závěru. Ovšem nebyl důvod k pláči: po celém světě jezdily 
desetitisíce Buckelů, které přežily následující dekády, ale mnohé přivítaly i nové tisíciletí v plné síle. Rok 
1965 byl pro 544 závěrečný, dále se vyráběly už jen užitkové modely, k nimž se ještě dostaneme. Buckelů 
druhé generace opustilo továrny na 440000 kusů – málo známým faktem je, že se kromě Švédska montovaly 
v omezeném počtu v jedné jediné zemi: v kanadském Dartmouthu, první zahraniční filiálce švédského 
výrobce. Nutno ovšem dodat, že montáž začala až v roce 1963 a skončila zároveň se zastavením produkce v 
mateřském závodě. Tím jsme udělali čáru za jednou z kapitol a teď se budeme věnovat jednotlivým 
modifikacím a zajímavostem. 

   Konservativně pojaté STW s označením PV 445 a 
P 210, jinak také nazývané Duett, byly jedinými 
karosářskými modifikacemi mateřské továrny, 
stavěné ve větších seriích. Jejich variantou byla 
panelová dodávka, pro svou robustnost a 
„nezničitelnost“ oblíbená u spojů, řemeslníků a 
farmářů. Základní odlišností od běžného tudoru 
bylo odpružení zadní nápravy – kvůli vyšší 
nosnosti měly Duetty listové odpružení, zatímco 
běžným cestovním modelům stačily vinuté pružiny. 
Duetty byly ještě více než tudory terčem kritiky za 
údajně „zastaralý“ vzhled – což je ovšem nesmysl. 
Ano, byla moderněji pojatá auta, která však za 
„atraktivnější“ karoserie zaplatila brzkým 
okoukáním, Duett byl oblíbený po celou dobu 



 

 

výroby a své kulaté sourozence předběhl. Nebyla to zastaralost, ani anachronismus, co z přívětivého 
kombíku vyzařovalo, ale solidnost, důvěryhodnost, spoleh, zkrátka všechny vlastnosti, které mnoha jeho 
konkurentům (o dnešním balastu nemluvě) chyběly. 

   Původní 445 nastoupil na trůn v roce 1953. 
Začínal s malým čtyřválcem o výkonu 51 
koní, na podzim 1960 jej vystřídal P 210, 
poháněný již silnější šestnáctistovkou. 
Prostorný a universalní P 210 vydržel ve 
výrobě až do roku 1969, řada 121/122 neměla 
odpovídajícího nástupce, takže legendární 
Duett vystřídalo až Volvo 145 Express se 
zvýšenou střechou. Duett lze ve Švédsku 
potkat dodnes, ostatně stejně jako Buckel. Velké obliby dosáhl ve Spojených státech, kde otevřel tamní trh 
pro značku Volvo. 
   Švédský koncern dále dodával samostatná pojízdná chassis s kabinou, určená pro nástavby, většinou 
pohřební, sanitní, speciální policejní, v menší míře vojenské a komunální. Přestavby na cabrio byly zcela v 
režii samostatných karosáren. Konversemi 444 a 544 se zabývala řada karosáren, jen ve Švédsku jich bylo 
33, které měly na programu úpravy tohoto typu. Cabriolety se lišily kus od kusu, některé se spíše podobaly 
otevřeným americkým Fordům poválečné doby, jiné dostaly nízkou karoserii i přední okno a připomínaly 
spíše zakázkovou britskou nebo německou produkci. 
   Zajímavou kapitolou je dvojice 
showcarů, postavených v 60. letech pod 



 

 

názvem Elisabeth I. a Elisabeth II. Představujeme 
vám je na snímcích, „jednička“ havarovala krátce 
po presentaci, vůz byl odhlášený, karoserie patrně 
zlikvidována a chassis během 60. let zmizelo. 
„Dvojka“ skončila v hanebném stavu, ale dnes 
prochází nákladnou renovací. 
   Pouze v několika kusech vznikl sedan, většinou 
dokonce v tříprostorové karoserii, i když je známá i 
verse Buckel, prodloužená a osazená druhým párem 
dveří. Zda se některý čtyřdveřový model dochoval, 
se mi nepodařilo zjistit. 
   Za zmínku stojí určitě i sportovní nasazení 
vytrvalých Buckelů, zejména v těžkých a dlouhých 
rallye, kde mohly uplatnit pověstnou výdrž a 
robustní stavbu. V 50. a 60. letech se pravidelně 
účastnily afrických rallye, jezdily do Monte Carla, 
prodíraly se prašnými cestami při finském Rallye 
tisíce jezer a samozřejmě i v domácích podnicích. 
   Volva této řady můžeme najít i na českých 
značkových i veteranských srazech, ovšem 
nepodařilo se mi dohledat, zda se v některém případě jedná o vůz s československým rodokmenem. 
Vybavím si jen několik hodně starých insercí, je však také možné, že v nich prodávající nabízel jedno a totéž 
vozidlo. Kulatá Volva u nás ale jezdila, dokladem toho je i jejich několikeré filmové vystoupení, z nichž 
vybírám seriál o neprůstřelném Janu Zemanovi. Bude-li mít někdo z čtenářů poznatek o výskytu dalších 
Buckelů u některého českého majitele, budu rád za doplnění. 
   To bylo pár řádků o Volvu, které se zrodilo ve válečné vřavě a jezdí i 70 let po jejím skončení. Nechť jsou 
na něj krátcí čas i zlotřilci, nepřející kráse na silnicích … 
 
Text: Pavel Kopáček   
Foto: Pavel Kopáček a archiv Pavla Kopáčka 
 
Technická data   (Volvo PV 544 r.v. 1963) 
 
Motor: kapalinou chlazený řadový čtyřválec 
Objem: 1582 ccm 
Vrtání x zdvih: 79,37 x 80 mm 
Výkon: 85 koní při 5500 ot/min 
Točivý moment: 118 Nm při 3500 ot/min 
Suchá spojka, čtyřstupňová převodovka, pohon zadních kol 
Přední náprava: nezávislé zavěšení na trojúhelníkových příčných ramenech, stabilisator, teleskopické 
tlumiče, vinuté pružiny 
Zadní náprava: tuhá náprava, panhardská tyč, teleskopické tlumiče, vinuté pružiny 
Brzdy: bubnové 
D x Š x V: 4450 x 1590 x 1560 mm 
Rozvor: 2600 mm 
Pohotovostní hmotnost: 935 kg 
Maximální rychlost: 155 km/h 
Spotřeba: 11,1 l/100 km (tovární údaj) 
Akcelerace: z 0 na 100 km/h za 15,1 s 
 



 

 

                                                         Pozdě je pro Duett i 544. V lesích své domoviny už zůstanou … 

                                    Individuálně karosované Elisabeth I. a Elisabeth II. Ten první se už na silnice nevrátí. 

 
 
 
                                                                                       Dva různé typy pick-upů, jak je stavěly švédské karosárny.  

 
 
 

      Valníček s oddělenou ložnou plochou byl vzácnější.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

             Prototyp z přelomu 40. a 50. let. Posuďte sami … 

 
Mizerná kvalita, ale velká dokumentační hodnota:  
                                                             čtyřdveřový „kufrový“ Buckel poněkud připomíná zmenšený Ford Vedette či Daimler Conquest. 

Buckel jste mohli potkat i v moskevských ulicích, ponejvíce však            Začátek výroby probíhal v hodně jednoduchých podmínkách. 
                    z autoparku cizích zastupitelství. 

Lednovým podvečerem se žene holandská posádka PV 544, účastníci mezinárodní  
                                                     zimní rallye. 
 

Tříbodové bezpečnostní pásy sestrojil Nils Bohlin a Buckel-Volvo je dostalo do 
                                                    seriové výbavy, 



 

 

   Zatímco cabrio na prvním snímku vycházelo z tudoru, druhé 
     provedení připomíná sníženou a nezvykle tvarovanou zádí 
                            Mercedes-Benz 190 SL. 
 

         V hereckém obsazení: 30 případů majora Zemana a  
                                 Svět podle Garpa. 

 

Než vznikne elegantní propagační foto, musí se oříznout kabely,  
                 otrhané koberce a tubusy reflektorů … 

 
             Klasická kulatá „panelka“, jak ji dodával koncern. 
 
 



 

 

                                              Zdobnější a jednodušší funerální vůz na prodlouženém základu Volva Buckel. 

 Hranatá dodávková karoserie je dílem nezávislé karosárny. 

 
                                                                                                      Slavnostní premiera ve spoře zařízené hale za účasti správní rady. 

                             Nejen Evropané toužili po vavřínech z rallye … Za volanty Volv se uplatnily i indické posádky. 
 



 

 

 

                                 Dobovka                                                                         Z hluboké historie 

                           Nysa v ulicích Bratislavy…                Drobný servis a tatřička se může chystat na další sezonu.  
         Potkali jsme                        Soutěž 

       
 Uhodli jste dnes zapomenuté MG? ☺   
   
 

 
 
 
 
 
 
 
Co se skrývá za vůz 
na ořízlé fotografii? 

                  Odpovědi pište na michal@simcacentrum.cz 
 

 Polský stroj s názvem Žuk s obytnou nástavbou jsem potkal letos. 
                         Zatím v renovaci                        Takhle po renovaci 

                           
                          SIMCACENTRUM, jako správný specialista na Simky, započal komplexní renovaci další Simky a opět 1301 spécial. 



 

 

 

                                           Česká mrtvolka                                                 … a tak vypadala jako nová 

                                         Další z řady motolských vraků čeká, zda za něj někdo vysolí vysoký peníz nebo zda shnije v bazaru. 
 

                                 Zahraniční mrtvolka                                             … a tak vypadala jako nová 

       Ještě jednou Ford, tentokráte dvoudvéřová Cortina ze 
              stejné sbírky, jako minule ojedinělý Corsair. 
 

 
                                                                Kolem aut… 

 Pohled na rozdílný pokus doplnit porfotlio výroby o 
motorové čluny. Zatímco Škoda vyrobila jeden, možná pár 
kusů člunů, francouzská Simca dodávala motory do člunů, 
které vyráběl někdo jiný po celá padesátá a šedesátá léta.    



 

 

 

                       Hrálo ve filmu                                               Z archivu čtenářů 

           Mercedes-Benz byl jeden z mnoha vozů, které se proháněly před kamerou           Fotku „busíka“ poslal opět Aleš Zeman. Děkujeme. 
                             ve filmu „Na řvoucích strojích do Monte Carla“  
 
 
 

Z prospektů a reklam  
 

   
 Text: Michal Primák       Foto: Michal Primák a jeho archiv  



 

 

 

 

Automobily podle VESMÍRU 
 
Nekonečný prostor kolem nás, neprobádaný, tajemný a plný „zázračných“ jevů, poskytuje široké možnosti 

typového (vzácně i značkového) pojmenování. Dějiny automobilismu nám dávají stovky příkladů, ovlivněné 

jednak postupnými malými krůčky lidstva při odhalování hvězdné „prázdnoty“, ale i barvitou fantasií tvůrců 

sci-fi literatury, oblíbené dávno před zážehem nosné rakety sovětské družice Sputnik. Vybrali jsme pro vás 

několik těch známějších, samozřejmě s dobovými továrními snímky a třeba zrovna někdo z vás má v garáži 

vůz, pojmenovaný po galaktickém nekonečnu a jeho chladné kráse … 
 

Text: Pavel Kopáček    Foto: Archiv Pavla Kopáčka 
 

Nova: 
   Astronomický pojem, označující gigantické zvětšení jasu hvězdy v důsledku probíhající termnonukleární 

reakce. V přeneseném slova smyslu tedy objekt, jež nevidíme do 

doby, než se rozzáří a rozjasní oblohu (či silnice ☺). Známým 
nositelem označení tohoto hvězdného jevu je Chevrolet Nova, 
známá americká střední třída, která však na přelomu 60. a 70. let 
mohla být osazena tím nejlepším ze skladů GM. Pro zajímavost: 
traduje se, že marketingoví experti nějak pozapomněli na blízkost 
španělsky mluvící jižní 
Ameriky, kde výraz 
Nova jde vyložit i „no 

va“, což ve španělštině znamená „nebude“, s trochou nadsázky 
pak „nejede“ … ☺. Nova se ale přesto dostala na montážní linky 
GM po celém světě. Z opačného konce světa pochází Lada Nova, 
což je vlastně Lada 2105 tak, jak ji známe i z našich silnic, ale v 
exportním provedení na tehdejší západoněmecký a částečně i 
rakouský trh. Lada dostala u nás nedodávanou základní výbavu, 
kterou však většinou montoval importer či ji dodával přímo do 
továrny v sovětském Togliatti. 
 
Vega: 
   Jedna z nejjasnějších hvězd na obloze, část souhvězdí Lyry. V dějinách lidstva zároveň i jedna z hvězd 

nejznámějších, takže lze očekávat její použití v typovém slovníku. 
Každý milovník francouzských strojů si okamžitě vybaví unikátní 
francouzské supervozy (alespoň ze začátku), stavěné karosárnou  
Facel (oblékající i sportovní Simky), přičemž hvězdný název 
Vega tvořil součást celého jména značky. Proč právě Vega, si 
vysvětlíme později, u jiného vozu. Facel Vegy jezdily před r. 1990 
i u nás, mám 
zdokumentované dva 
vozy, z nichž jeden se v 
prabídném stavu 
dochoval. Stejné 

nebeské těleso dalo název i malému Chevroletu Vega, 
představujícímu počátkem 70. let pokusy o skutečně malý 
americký vůz (konkurence k Fordu Pinto). Nijak zvlášť se 
neprosadil, jeho výroba po několika letech skončila a dneska je 



 

 

 

téměř zapomenutý. Jediný exemplář, jezdící u nás, jsem měl možnost užít si dosyta (včetně jeho nepříliš 
dynamického čtyřválce 2300 ccm), pocházel z osobního vlastnictví jednoho z pracovníků americké 
ambasády a ještě ze studií jej pamatuji v přesně v takové zelené barvě, jakou vidíte na ilustrační fotce. 
Bohužel, pro prakticky neopravitelný stav Vega odjela na věčnost … 
 
Comet, Comete: 
   Anglický a francouzský název pro kometu či (krásným původním českým názvem) vlasatici, pozoruhodný 

jev noční oblohy, na níž při troše štěstí, náhodě a vhodných 
podmínkách můžeme spatřit tohoto mezihvězdného poutníka … 
Comet je tradiční název střední třídy značky Mercury, 
zavedený pro luxusněji vybavené Fordy, vyráběné touto odnoží 
detroitského gigantu. Comety zářily dvě desítky let, většinou 
však s proměnlivými úspěchy, ostatně jako mnoho dalších 
zaoceánských subkompaktů. Comet prvního ročníku se 
dochoval na Slovensku, ale bylo jich tu víc. V roce 1988 jsem 
dostal nabídkou Comet ´62 s motorem Volga 21. Ford Comete 

je sportovně vyhlížející francouzský maloseriový model, stavěný 
karosárnou Facel. Názvem Comete začala řada 
„kosmických“ jmen, jejíž součástí bylo i jméno Vega (Facel). 
Comete byl poháněný spodovým předválečným V8 Ford 2160 
ccm o výkonu 60 koní. Vyráběl se v letech 1951 až 1954, 
pokračováním byl Comete Monte Carlo s čtyřlitrovým V8 o 
výkonu 110 koní. Setrval v nabídce pouhý rok a počet 
vyrobených exemplářů byl minimální. Po prodeji Fordu SAF 
Simce se prodával i její síti.  
 
Meteor: 
   Návštěvník z hvězdného prostoru, končící (většinou) život v naší atmosfeře. Jelikož tak výrazný světelný 

jev nemohl zůstat nepovšimnutý, objevil se ve jménu značky i 
typu zároveň. Kanadská odnož divise Mercury stavěla 
prakticky totožný model, jako sousední USA. Protože však 
nezávisle cítící Kanaďané chtěli vlastní značku a vlastní vozy, 
byl vybrán název Meteor, pod nímž se prodávaly dobře známé 
výrobky Ford a Mercury (viz snímek). Časem přešlo označení 
Meteor na typ, takže si kanadský zákazník mohl koupit 
Mercury Meteor. Již čtvrtou desítku let u nás jezdí rozměrný 
Mercury Meteor Rideau 500 z roku 1966, dovezený po 
několika letech provozu z Kuby, kde jezdil v diplomatických 
službách. Ostatně, podle francouzsky znějícího slova 

„Rideau“ je zřetelná exotičnost názvu, v němž se odráží frankofonní část Kanaďanů … 
 
Stratos: 
   Co by mohlo být „stratosferičtějšího“ než klínovitý italský 
supersport, postavený v počtu pouhých 500 kusů v polovině 70. 
let? Je to svým způsobem následník ikonické Fulvie HF, kterou 
my starší pamatujeme i z mezinárodních závodů v tehdejší ČSSR, 
pod vedením dvojice Munari – Manucci. Šestiválec stratosferické 
Lancie dokázal z objemu 2480 ccm vytáhnout bezmála dvě 
stovky koní, špičková rychlost mohla dle zpřevodování dosáhnout 



 

 

 

až 250 km/h, a díky ultralehké konstrukci Stratos dosáhl raketové akcelerace. Dodnes jeden z 
nejvyhledávanějších klasiků této legendární značky. 
 
Satellite: 
   Vypuštění prvního sovětského Sputniku v říjnu 1957 odstartovalo módu satelitů, oběžnic, sputniků, a 

jiných lidmi sestrojených průzkumníků nejbližšího okolí matičky 
Země. Zde se nedá přehlédnout Plymouth Satellite, jenž se ve 
výrobním programu této Chryslerovy divise objevil v druhé 
polovině 60. let a setrval až do následující dekády. Jednalo se o 
model vyšší třídy, samozřejmě s desítkami různých kombinací 
motorů a vybavení. Satellite se však nikdy nestal takovým 
trhákem, jako Sport Fury, Road Runner, Barracuda nebo GTX – 
asi proto, že byl „příliš usedlý“. Nicméně tohle byla vlastnost, 
kterou tehdejší běžný občan patrně ocenil víc než přehršel 
výkonu limitované extratřídy.  

 
Galaxie: 
   Hvězdná seskupení, jejichž velikost je nad chápání smrtelníků, 
postrádajících pro takové rozměry patřičné srovnávací hodnoty. 
Třebaže pro posádku Enterprise je překonání galaktických 
vzdáleností díky využití mimoprostoru pouhým výšlapem za 
humna, skutečnost je naprosto prosaická … ☺. Ovšem nic nebrání 
tomu, aby nesmírně velká a vzdálená seskupení poskytla dle 
potřeby jméno, žádá-li se, aby označovalo něco výjimečného – ať 
již výkonem či vzhledově. Tak tomu je např. u Fordu Galaxie, 
jehož největší sláva spadá do 60. let. Svou karieru počal ještě se 
zdobnými zadními ploutvičkami, aby postupně přešel v hranatý 
„ingot“, schopný brutálních výkonů, až k nenápadnému designu přelomu 60. a 70. let. U nás jezdilo Galaxií 
dost, počítaje v to i kombíky Ranch Wagon nebo levnější sourozence Custom. Na snímku Galaxie ´66, 
zastoupená u nás všemi versemi od šestiválce, až po dinosauří sedmilitr. S některými čas a lidé zatočili, 
např. jeden exemplář na severní Moravě, kdysi rozkopaný cikány … 
 
Stellina: 
   V italštině „hvězdička“, a jistě se najde mnoho ctitelů živých italských cabrioletů, kterým se bude líbit. 

Třebaže se Autobianchi Stellina podobala soudobým Fiatům, 
výrobními počty s nimi naprosto nemohla soupeřit a tak se – 
jako asi každé Autobianchi – stala exotem. Mohli jste si ji koupit 
v letech 1963 až 1966. Pohon zajišťoval osvědčený čtyřválec z 
Fiatu 600D (tedy 767 ccm), dávající výkon 27 koní. Malá 
Stellina vážila pouhých 660 kg, což umožnilo točivému motoru 
dosáhnout rychlosti až 
120 km/h. Ovšem jak 
se občas stává, někdy i  
„hvězdička“ jen zazáří 
a brzy o ní nevíme … 

To byl zřejmě osud malé Stelliny. 
 
Cosmo: 
   Je třeba vůbec vysvětlovat význam tohoto pojmu? Asi ne, že … 
☺. Tedy k vozu samému: Mazda Cosmo Sport, nazývané také 



 

 

 

Mazda 110 S Cosmo, patřila k průlomovým automobilům. Firmě Mazda se podařilo na maximum 
eliminovat nepříznivé vlastnosti Wankelových motorů, které započaly karieru u firmy NSU, aby s nimi 
posléze experimentovali i Citroën, VW, Ford Mustang, Wartburg nebo právě Mazda. Cosmo Sport nebyl 
určený k masové produkci, jednalo se spíše o jakousi výkladní skříň a důkaz, že to Japonci s Wankelem 
myslí vážně. První prototyp byl odtajněn v roce 1967, stavba pokračovala pět let. Cosmo Sport, vybavený 
agregátem o výkonu 98 koní a schopen maximální rychlosti 185 km/h, se několikrát zúčastnil rychlostních a 
vytrvalostních závodů, ovšem jen se střídavými úspěchy. Experimentální pohonný systém evidentně čekal 
na doladění, což se podařilo u pozdějších serií Rotary a sportovních RX. Wankelův pohon se objevuje i v 
nejnovější nabídce. 
 
Eclipse: 
   Zvláštní a všemi astronomy dychtivě očekávaný jev, kvůli němuž jsou ochotni cestovat v jakýchkoli 

podmínkách i na nejnehostinnější místa, totiž zatmění (Slunce 
nebo Měsíce). Pamětníci si jistě vzpomenou na hit „Total Eclipse 
of the Heart“ (Úplné zatmění srdce), který představila Bonnie 
Tyler – tuším – v roce 1982 ☺. Nás bude ovšem více zajímat 
Peugeot Eclipse, průlomový svým pojetím cabrioletu. Do této 
doby se otevřené vozy stavěly s látkovou střechou (ostatně, 
potom také), ale Peugeot přišel s koncepcí pevné střechy, 
ukrývající se v zavazadelníku. Nebylo to levné a zpočátku ani 
příliš spolehlivé řešení, ale rozhodně jedna z mnoha věcí, které 
této francouzské značce zajistily nesmrtelnost. Provedení Eclipse 

se dodávalo s aerodynamickými modely 302 a 402, ale také ve starší řadě 601 (na snímku). Nejrozšířenější 
řady 402 Eclipse se během tří předválečných let (1936 – 1939) vyrobilo 7936 kusů. Poháněné čtyřválcem 
1911 ccm o výkonu 55 koní dosahovaly rychlosti 115 km/h, ale mnohem více si majitelé cenili neobyčejné 
atraktivity. Podobný systém ohlásil jako „novinku“ Ford u svého modelu Retractable, ale postavil i 
prototypy Edselu a Lincolnu. Ty však do serie nešly. 
 
Rocket: 
   Čím se dostanete na oběžnou dráhu? Samozřejmkě raketou! A 
čím se dostanete nejrychleji z L.A. do New Yorku? No přece 

použijete Oldsmobile Rocket! Takhle to asi mysleli tvůrci 

onoho legendárního pojmenování u jedné z nejstarších 

amerických značek. Označením Rocket se zpočátku pyšnil 

výkonný osmiválcový motor, dodávaný již od počátku 50. let 

pro řady 88 a 98, ale občas jméno přišlo i na celý model. 

Symbolem byla raketka (použitá i jinými výrobci), a nutno 

dodat, že v době, kdy v nabídce kralovalo ještě velké množství (většinou ještě předválečných) šestiválců, 

působil Rocket opravdu podle svého jména. 
 
Starlight: 
   Teplá srpnová noc, vyhřátá vonící tráva, nad hlavou černočerný obraz všehomíra, prozářený svitem Luny, 

hvězd a občas i meteorickým rojem, nakrátko zasvítivším s 

výzvou o vyřčení těch nejintimnějších přání, která se podle 

pověstí dozajista splní … Nikoliv, přátelé, nezbláznil jsem se 

☺ - ale onen anglický pojem znamená „světlo hvězd“. Už 

chápete? A právě tak nazýval Studebaker celou řadu modelů, 

jimž tak věnoval hvězdný název Starlight. Ono vlastně šlo jen 

o jakési kouzelné slovíčko, ve skutečnosti šlo o naprosto běžné 

řady Regal, Commander nebo Champion, ale přece – když k 



 

 

 

tomu dodáme „Starlight“, hned to zní tajemněji a snad i lákavěji. Co se týče techniky, byla naprosto 

pozemská, u modelu na snímku např. V8 3800 ccm s výkonem necelých 110 koní. Ovšem ani svit hvězd 

Studebakeru nepomohl, za desítku let zavřel brány … 
 
Merak: 
   Třebaže většina z nás dokáže určit polohu Velkého vozu na 

noční obloze, méně známým faktem je, že jméno jedné z 

hvězd tohoto seskupení použila firma Maserati k označení 

svého modelu Merak. Hvězdu přenechejme astronomům a 

pojďme se spolu podívat na supersport. Vyráběl se poměrně 

dlouho, celých jedenáct let (1972 až 1983). Výrobce jej 

vybavil třílitrovým šestiválcem, díky jehož výkonu 190 koní 

dosáhl Merak rychlosti až 245 km/h. Třebaže se nejedná o 

nejznámější Maserati, počet vyrobených kusů dosáhl bezmála 

1700. Později se objevila i silnější a rychlejší verse s 

označením Merak SS. 
 
Trabant: 
   Slavné a srdci milé ☺ staroněmecké pojmenování souputníka, druha, ale nověji i družice. Právě podle 

první sovětské kosmické družice z roku 1957 dostal jméno nezapomenutelný plastový vozík, vyráběný v 

někdejší NDR (a krátce i ve sjednoceném Německu). Myslím, že mezi námi není nikdo, jenž by chválené i 

haněné vozidlo neznal, tak namísto údajů snad jen konstatování, že přes všechny předpovědi a 

„zaručené“ odhady trhu a situace Trabantík – podobně jako 2CV či Mini – nikdy nevymře. 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

Auta a ženy nebo Ženy a auta? 
 
   Spojení krásy ženy s krásou automobilu je staré jako automobil samotný, resp. jako jeho první reklamní 

kampaň. V průběhu let se měnil nejen vzhled krásek plechových, ale měnil se i styl žen, móda, účesy… 

Pojďme se spolu podívat, jak to oběma našim láskám slušelo před objektivy fotografů. 
 

Text: Michal Primák    Foto: Archiv Michala Primáka 
 

Bez komentáře 
 



 

 

 

                              Datsun Fairlady SPL212                                Renault Dauphine Ondine 

                Asijská krása, pro Evropana trochu neznámá….                                              Ale na prsatou blondýnu slyší každý ☺ 
 

I v socialistických státech se soudružky propůjčili k reklamě na výrobky, které si, ne vždy, koupěchtivý 
 občan mohl běžně zakoupit. 

 
 
 
 



 

 

 

                                                 Go!                                   Děvče jako obrázek… 

 
        Zatímco americká značka AMX pozvala playmate  Angelu Dorian, sověti vyslali s vozítkem ZAZ Zaporožec „nějakou maminu“ ☺.              

   
                           Kolik let dělí od sebe Renault 12 a Nash Ambassador? Asi třicet….a rozdíl ve vzhledu žen je obrovský…. 
 
 
 



 

 

 

        Zatímco kvalita českolosvenského eMBéčka je zkoušena pozadím mladé dámy, slečna u sovětské Vlhy raději mává z pozadí ☺.   

Říká se, že jedním z důvodů, proč se vozy Fordovy značky Edsel         Anglická elegance….Mini….slečna jako Angličanka nevypadá…..jak  
neprodávaly, je podobnost přední masky vozu s tím, co má dáma      vlastně vypadají Angličanky? ☺ 
                               skryto pod plavkami…  

                               Troška neznámé exotiky, vlevo Anglia Torino vyráběný v Itálii a vpravo Elva Courier MkII. 
 
 
 
 
 



 

 

 

Aprílové kuriosity pro zasmání!!! 
 

                   No co koukáte, na Florenci přesedám …                                                    To je ono, klucí, už i Michal minule psal,  
       že se při renovaci má všechno pořádně odstrojit! 

             Ne, nejsem blbá, ale když jsi říkal, že máš jít deset let SEDĚT,                             Slečinko, půjčte mi na chvíli toho jointa – 
                                 tak jsem Ti přibalila pár židlí navíc!                      mně ho sebral zkušební komisař …. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šestiválec na švédský způsob aneb 2 x Švédská trojka!                     Jestli nevíte, co s flotilou RR, zkuste hotelový bus … 



 

 

 

        Ukončete nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Můstek!                      Zrcadlo, zrcadlo, která blondýna je na světě nejkrásnější?  
      To nevím, ale stojíš na přejezdu a támhle jede rychlík … 

             Stativ na foťák, motor z mopedu, plátno z deštníku,                          Tak ještě aby to prošlo veteranskou testací jako původní  
                              a máme auto, miláčku …                                                                                             válečný Willys 

 
                                                                                        Kdysi to býval Wanderer! 
 
 
 
 
 



 

 

 

             Když dva dělají totéž – je to skutečně totéž? 
 

                 Já jsem malinká, hladová a slaboučká opička,  
       a jestli mi nedáte banánek, tak tomu Brouku utrhnu nožičky! 
 

               Létá to, jezdí to, ale co ten stůl za řidičem?  
                   Gril, kulečník, stolní hokej nebo ponk? 
 

   Hele a tutově je to ten chlap, co vyvezl z Čech všechny Bugatky?               Ano, dřív tady byl sovětský tank, ale v rámci členství v NATO  
tam teď dáváme Cadillaky ... 

 
 

Text: Pavel Kopáček     Foto: Archiv Pavla Kopáčka 



 

 

 

                                 Dobovka                                                                          Z hluboké historie 

      Tak dneska tu máme zákoutí konce 50. let s Tudorem, BMW a        Fiat „Topolínko“ má za sebou dlouhou jízdu, tak se musí vydýchat.  
            dvojicí škodovek 440, doplněné o „Prase“ a „Pařez“ ☺! 
  

       Potkali jsme                        Soutěž 
      Docela dost lidí uhodlo minule interiér vozu GAZ M20 Poběda 

              Potkali jsme RR a byl tááááákhle dlouhej ... :-)  ,                         Jaképak auto se rozpadlo pod nešťastným Bourvilem?? 
      Odpovědi pište na email: pavel@simcacentrum.cz 

                          Zatím v renovaci                        Takhle po renovaci 

 
Zmrtvýchvstání čtyřválcového Wandereru se sice o nějaký ten rok opozdilo, ale jelikož majitel má odpovídající zázemí, znalosti a fortel, tak   
                                       se tahle německá střední třída určitě objeví ve stavu jak z reklamního snímku … 



 

 

 

                                      Česká mrtvolka                                                 … a tak vypadala jako nová 

 Octavia Combi už dojela na konec životní pouti. Jezdím kolem ní už třetí rok, a tak vím, že se už nikdy nebude podobat krasavici z reklamy            
                                                         (a ten krásný „laňák“ Tatra taky poblíž neparkuje) … 

                Zahraniční mrtvolka                                             … a tak vypadala jako nová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Beznadějný vrak, opřený o Tatru 805 je „křídlák“ Mercedes-Benz 190. V přilehlé zahradě je podobných chudáků víc. Nevyjedou, neboť  
                                      majitel patří k vyvrhelům, skupujícím veterany na stavbu tzv. „půdních fres“�. 

                        Předválečná mrtvolka        …a tak vypadala jako nová 

    Ubohé zbytky tatrovky 57a ve společnosti dalších veteranů v podobném stavu nabízejí otázku, zda bude Tatra ještě někdy jezdit –  
                                                                                  třeba  jako za I. republiky 



 

 

 

                       Hrálo ve filmu                                               Z archivu čtenářů 

   „Sakra, zas nemám ty druhý brejle“, rozčiluje se Josef Vinklář       Snímek lehce devastované škodovky 1202 STW nám poslal p. Petr  
  v seriálu Dnes v jednom domě, když přehlédne kolík s praporkem.                         Obluk. Díky! 
    

Z prospektů a reklam 

 

Text: Pavel Kopáček                       Foto: Pavel Kopáček a jeho archiv  



 

 

 

A pak že to nejde… 
 
   I v dobách socialistického 
Československa se našlo dost 
schopných lidí, kteří 
vymysleli a často i vyrobili 
něco, co předběhlo dobu, 
bylo velmi dobře prodejné, 
nebo alespoň rozčeřilo vody 
poklidného centrálního 
plánování. Ústav pro 
výzkum motorových vozidel 
byl vyhledávaným podnikem 
pro vývoj a výrobu všeho 
možného, co souviselo s 
automobily. A jeden vůz 
nese i jeho název.     
   
   Ústav pro výzkum motorových vozidel (zkráceně ÚVMV) vznikl roku 1952 a jeho náplní bylo především 
poskytování vývojového prostředí a spolupráce s československými automobilkami Škoda, Tatra, ale i 
LIAZ, ČKD, Motorpal a další. Postupem času se širokou měrou podílel nejen na vývoji, vypracovávání 
různých metodik a systémů, ale i na výrobě prototypů součástek. 
   V letech 1966 – 1970 vyprojektoval ústav prototyp sportovního vozu s motorem Škoda. Na výrobě 
prototypů se podílelo několik podniků, jako třeba Karosa, Letov a další. Vůz využíval techniku Škoda. Na 
ženevském autosalonu sklidil vůz velký úspěch a plánovala se výroba. K té ale nedošlo a bylo vyrobeno 
pouze šest prototypů. Ty prošly povětšinou úpravami a objevovaly se na startovním poli různých závodů.   
   Původně byl vůz vybaven motorem Škoda 110 o objemu 1140ccm a výkonu 75k. Tomuto většímu výkonu 
pomáhaly zejména dva dvojité karburátory Weber 40 DCOE2. Maximální rychlost byla 175km/h. Brzdy 
byly kotoučové a celý vůz vážil pouze 816kg. Toho dosáhl mimo jiné sklolaminátovými díly na ocelovém 
samonosném skeletu. 
  UVMV sloužilo nejen pro výzkum, ale i pro srovnávání nejen československých automobilů, ale i tzv. 
zkušebních vzorků. To byly celé desítky vozů, od Isetty až po velký MB. Když začínalo „embéčko“, 
porovnali ho v UVMV s Renaultem 8 a Kadettem A, přičemž během vývoje sloužil jako vzorek i Dauphine, 
VW „brouk“ a anglický Prefect (Ford). MBX pak ústav srovnával s Renaultem Floride. K UVMV 1100 GT 
se dovezly taky srovnávací vozy, mimo 
jiné. Simca 1200 coupé, Opel Kadett B 
coupé. Na coupé dělal i bratislavský BAZ, 
taková třetina práce na voze je jejich.  
Ústav měl podíl i na škodovce Supersport 
(Ferat), i když ji nestavěl. Dělal zkušební a 
porovnávací testy, mimo jiné s Matrou 530 
a Opelem GT..  
   Celkově bylo coupé ÚVMV 1100GT jistě 
velmi zajímavým vozem. O výrobu 
projevilo zájem ČSAO Praha, ale stejně 
jako u několika dalších československých 
projektů nebylo realizována. Škoda. 
 
Text: Michal Primák  
Foto: Archiv autorů  



 

 

 

Osudové setkání 
 
 
   Hned, jak odjela poslední Simca z letenské pláně, a skončil první sraz nového Simca klubu, mě bylo jasné, 
že srazy budou pokračovat. A také ještě týž den jsem další sraz začal plánovat. První setkání bylo v dubnu, 
na začátku sezony, bylo tedy zřejmé, že to druhé bude na jejím konci. Termín jsem stanovil na první zářijový 
víkend. Protože drtivá většina, mě známých „simkařů“, byla z Prahy a okolí, i místo bylo vybráno s ohledem 
na tuto skutečnost. Výběr padl na Týnec nad Sázavou. Ostatně Milan Krejčí tam bydlel a mohl tedy 
dojednávat vše potřebné. Moc toho sice nebylo, protože camp byl vlastně jen louka u řeky, ale bylo třeba 
zajistit restauraci a plac na Jízdu zručnosti.  
   Ale mezitím se událo mnoho dalšího. Krátce po prvním srazu se před mým domem setkalo několik 
nablýskaným Simek. Dostaly bílé ozdoby a vytvořily svatební kolonu. Po pětiletém vztahu jsem se ženil. Ze 
severní části Prahy, kde jsme bydleli, to není vzdušnou čarou do Roztok u Prahy, kde probíhal obřad, daleko, 
ale po silnicích to znamená půlhodinku cesty. Troubící kolona Simek tedy projížděla okolím Letenského 
tunelu podruhé. Vše dobře dopadlo, Simky se večer po svatbě vrátily v pořádku do svých garáží. 
Z finančních darů jsme se hned po svatbě vypravili na pražský Smíchov, kde jsme již měsíc měli zamluvený 
svatební dar – červený kabriolet Talbot Samba. Ještě ten den jsme si ho odváželi domů.  
   Druhý den ráno jsem prohlédl stav kapalin, předních brzd, do zadních bubnů jsem praštil palicí, dal do 
kufru stan a dva spacáky a vyrazili jsme na svatební cestu. Týden jsme se s Talbotkem toulali po vlastech 
českých. 
   Značku Simca bylo třeba propagovat i nadále. Michal Vítek s modrou Tagorou, Milan Krejčí se Simkou 
1100 TI  a já se Sambou, jsme navštívili Pražskou rallye, s M.V. později i výstavu v Letňanech a všude jsme 
ukazovali naše auta. Na víku kufru Samby se skvěl nápis Simca+Talbot klub Praha v AČR.   
   První členskou schůzi jsme udělali na první výročí od vzniku klubu. Pár lidí se sešlo, pokecali jsme u piva, 
ale nic zajímavého se nestalo. 
   Ještě jednou akcí jsem si zpříjemnil léto. Na další sraz sportovních vozů Matra, který se konal tentokrát ve 
Velkých Losinách (pořádal Roman Masařík), jsme se se ženou Danielou vydali Talbotem Samba. Tentokrát 
nebyly žádné závody, ale spíš naučná stezka po místních zajímavostech. Za zmínku ale stojí, ani ne tak 
prohlídka, jako spíš výjezd na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně. Kdo tam byl, tak ví, že je to slušný 
kopec plný serpentýn. Zkrátka něco pro sportovní auta. V horkém létě bylo ale převýšení nad síly některých 
Bagheer. Naopak, my neměli motor uprostřed, ale vpředu, a tak se Sambička chladila v pohodě a nás zase 
chladil vzduch, proudící příjemně do našeho kabrioletu. Krááásně jsme se ten víkend projeli.    
   Očekávání účasti druhého srazu bylo velké. Přípravy rovněž. Tentokrát jsem nejel Simkou, ale pracovním 
Tranzitem. Vezl jsem věci pro jízdu zručnosti, druhá čísla časopisu, který Michal Vítek s mojí menší pomocí 
připravil na druhý sraz, a který měl již výrazně profesionálnější kvalitu, nějaké náhradní díly a především 
spacáky, protože v campu jsme se hlásili už v pátek. Společnost mi dělala má skvělá manželka, která 
proháněla svatební dar.  
   Hned ráno přijíždělo jedno auto za druhým. Úspěch prvního sraz byl obrovským povzbuzením a poznávací 
značky Simek nebyly jen z okresu, kde se sraz konal. Plochu zaplňovaly kromě Simek 1301 a Chryslerů 180 
i Simky Aronde, Elysée, 1100, 1500, Talboty Solara, Tagora a další. Plocha se postupně plnila.  
   Jsem v nejčilejším shonu, když mi někdo ťuká na rameno. Otáčím se, ale musím zvednout oči hodně do 
výšky. Dotyčný je velký jak dveře do Tranzita, vedle kterého stojím. „Kam mám dát to Volvo? To je taky 
veterán.“ ptá se. Neurčitě ukazuji někam za kontejner na odpadky….nemá Simku, tak nejevím zájem. Pán to 
asi chápe a dodává: „Já mám Simku doma“. To zcela zásadním způsobem mění můj nezájem na velký 
zájem: „Jakou?“. „Ariane“ dodává skromně. A já ve své třiadvacetileté drzosti pronáším památnou větu: „ A 

proč jste ji nechal doma, sedněte do toho Volva a jeďte pro ní!“ Až se dnes za svoji neomalenost stydím. 
Majitel sedl do Volva a odjel. „A tak jo“ zaslechl jsem ještě za ním. „Urazil jsem ho, to je jasný“ říkám si a 
dál tomu nevěnuji pozornost. Plocha se zaplnila 34 auty a posádky se vydali na oběd. Po návratu, než jsme 
se připravili na jízdu zručnosti, dorazil třicátý pátý účastník – s Volvem vyhozený Pavel Kopáček. Při 



 

 

pohledu na jeho Ariane mne sice nenaplňovala optimismem představa, jak s ní projíždí záludnosti Jízdy 
zručnosti bez rozpadnutí, ale byla to ARIANE. Sraz ukončila spanilá jízda Simek po okolí Týnce a předání 
pohárů v Soutěži elegance a za Jízdu zručnosti. Debata pokračovala v restauraci, kam se někteří přesunuli.    
   Ráno jsem nemohl mluvit, hlasivky si za sobotní akci vybraly svoji daň. Sraz byl za námi a skončil 
neuvěřitelně úspěšně. Ani ve snu by mne nenapadla tak fantastická účast. Cestou domu do Prahy jsem měl 
promyšlen kompletní plán na další sraz, který se měl konat za osm měsíců. A který měl být ještě lepší!    
    V zimě, resp. v lednu 2001, vznikla další, dnes tradiční akce. Zimní setkání. Autíčka jsme nechali 
odpočívat v jejich garážích, sedli do tramvaje či do běžného auta a jeli do hospody. Tam jsme probírali vše 
okolo našich plechových miláčků a plánovali události příští. 
   „Naše příští“ se konalo na jaře 2001. Dlouho chystaný 3.sraz. Za místo konání jsem vybral Heřmanův 
Městec, abychom se alespoň trochu posunuli na východ a vyšli tak vstříc těm, kteří se předchozích srazů 
zúčastnili i přes vzdálenější bydliště. Camp jsme měli prakticky celý pro sebe. Změnou bylo, že jsme se 
začali sjíždět od pátku. Hlavní část ale začínala v sobotu, kdy se od rána začalo zvolna plnit parkoviště 
campu. A plnilo se a plnilo se…..až skoro nestačilo. K poledni dojížděly poslední vozy a parkoviště, na jeho 
konci, uzavřely. Byl to krásný pohled na vyrovnané tři řady Simek. Výborným nápadem bylo již od začátku 
stavět Simky dle typů. Podařilo se, řada „třinácetjedniček“ byla impozantní. Přijely další Chryslery 180, 
ke dvěma Elysée přibyla i Aronde. Já vyjel svojí novou akvizicí – od Milana Krejčího  jsem koupil Simku 
1100TI.  Hranaté Simky zastupovala Simca 1307 a 1308, Talbot Solara, naše Samba, Horizon, Tagora, za 
Matry se hlásilo zelené Rancho. Soutěž Elegance s přehledem vyhrála stříbrná Simca Monaco pana Müllera, 
který přijel poprvé a i přes výhru poháru bohužel naposled. Po poledni jsme se vydali na spanilou jízdu po 
okolí. Měli jsme sebou pozvaného kameramana, který slíbil udělat video. Tak jsme se, za mojí Simkou, 
seřadili dle jednotlivých typů od nejstaršího po nejmladší. Cesta vedla na náměstí do Heřmanova Městce, 
kde jsem chtěl udělat přehlídku vozů. Podařila se fantasticky, náměstí bylo poloprázdné a naše Simky ve 
dvou řadách zabraly celé parkoviště. Vznikly při této příležitosti skvělé snímky. Po návratu se někteří 
trousili do restaurace na jídlo, pivko a pokec, jiní domů.    
   Na neděli byl připraven přístroj pro měření funkčnosti tlumičů, který jsem si před víkendem zapůjčil od 
firmy Auto Štangl. Bohužel nefungoval �. Kolem poledního hrstka posledních vyrazila do Kutné Hory 
navštívit důlní expozici. Ale měli zavřeno, tak jsme se rozloučili a vydali k domovu. Hřál nás pocit úžasného 
srazu, který navštívilo 44 Simek! Nikdy jsme již takového čísla nedosáhli. Dodnes je 3.sraz v Heřmanovém 
Městci rekordmanem.      
             
Text a foto: Michal Primák 

        Klubová výstavka Simek při Pražské Veteran rallye.                                     Pohodovka při srazu Mater ve Velkých Losinách. 

  Zda se Tagora vrátí na silnice je velkou otázkou, Simca 1100TI je 
  v soukromé sbírce a téměř se neobjevuje, Samba šla po 13 letech 
                  v našem vlastnictví do sbírky na Moravu.   
 



 

 

Když přehlédnete první tři popelnice, zůstane zákoutí plné krásných      Pavel za volantem své Ariane. Jeho ego nebylo (a není) tak velké, 
                                      Simek a Talbotů.                aby se nepovznesl nad drzost jednoho mladého kluka, nevrátil 

          se pár desítek kilometrů pro správné auto a nepřijel s ním zpět.   

                                    Dnes již patrně žádné z vyobrazených vozů na klubovém srazu neuvidíte, nejezdí tam. 

Zleva hnědá Solara, která prošla repasí v SIMCACENTRU, další Solara již s největší pravděpodobností není, 1100TI, pak 1100break je ve 
šrotu, modrá 1301spécial neznámo kde, stříbrná přestala po letech jezdit na klubové akce. Vpravo stále pěkně udržovaný zlatý Chrysler 180, 
Solara 3x přejetá nakladačem kontejnerů na vlakovém nádraží už není, „třinácetjedničky“ snad jsou, Simca 1300 po novém laku je pořád. 

 
 
 
 



 

 

     Bezkonkurenční vítěz Soutěže elegance – Simca Monaco. Po           Obě Elysée dodnes existují, o Aronde A90 není od srazu a jejího  
  dlouholeté profesionální renovaci majitelem jej lze i dnes občas                          prodeje ani vidu ani slechu. 
                           vidět na veteránských akcích. 

„Třinácetjedničky“ kam oko dohlédne. Impozantní pohled, který se opakoval pak již jen jednou, na mezinárodním srazu v Chrustenicích u 
Berouna v roce 2006. Škoda, že na snímku „překáží“ ten Opel, kameraman přitom měl doma Talbota taky ☺. Zajímavé je, že v mých 

seznamech mám zapsáno 39 ze 44 zúčastněných (protože jsem akce dělal sám, občas jsem něco neuhlídal ☺), ze kterých dnes jezdí na srazy 
Simca klubu dva jediní. Přál bych si opět vidět takové množství Simek na jednom místě. Že bych opět po letech udělal sraz Simek??? 

Naopak řady Chryslerů se postupem času rozrostly. Vpravo plné náměstí Simek v „Heřmaňáku“. 



 

 

 

Oslavujeme nebo vzpomínáme 
 
   Mezi nejvýznamnější české cestovatele se řadí František 

Alexander Elstner, narozený v Praze 11. dubna 1902. 
Svůj celý život spojil s automobily domácích značek Aero, 
Škoda a Aero Minor. Za I. republiky podnikl několik 
dálkových jízd, zpočátku malými vozy Aero 500 a Aero 
662, později sportovnějším Aero 1000 a 30. Projel celou 
jižní Evropu a značnou část Afriky. Škodovkami projel 
severní a jižní Ameriku a všude na svých cestách 
propagoval československé výrobky a techniku. Po válce se 
vypravil s manželkou a synem na patrně svou nejodvážnější 
cestu: malým a přetíženým Aero Minorem projeli Saharu, 
sami, bez navigací a jiných pomůcek, navíc v rekordním čase. Poslední jeho velkou výpravou byla cesta po 
tehdejším Sovětském svazu, na níž se vydal na samém sklonku 50. let s novou Škodou Octavií. Ze svých 
cest napsal mnoho poutavých knih. František A. Elstner uzavřel svou životní pouť roku 1974. 
 
   Další československou cestovatelskou legendou, jejíž 
výročí si v dubnu připomínáme, jsou Jiří Hanzelka a 
Miroslav Zikmund, kteří se 22. dubna 1947 vydali na svou 
proslulou africkou a jihoamerickou cestu v kopřivnickém 
osmiválci Tatra 87 (vlastně ve dvou vozech). Byli perfektně 
připraveni – technicky, jazykově i geograficky. Z pošmourné 
poválečné Prahy dojeli až do Mexika, ale patrně vzhledem k 
únorovým událostem 1948 jim bylo odepřeno udělení 
vstupních vis do USA, museli cestu ukončit a roku 1950 se 
vrátili do vlasti. Ze své cesty napsali stovky reportáží, 
natočili kilometry filmů a přivezli velké množství 
objednávek proudnicové Tatry, které však už závod pod 
přísně politicky orientovaným vedením nesplnil. Na své cestě severní Afrikou byli nejednou v ohrožení 
života, přežili i autonehodu a museli vyměnit vůz. S ním cestu dokončili a jejich Tatra je dnes součástí 
musejní exposice. Jejich jména byla pro bývalý režim nepohodlná, zejména poté, co odsoudili vstup 
sovětských vojsk do ČSSR v srpnu 1968. Výkony dvojice H + Z budou navždy patřit k těm 
nepřekonatelným. 
 
   Přelomový den nejen pro československý motorismus nastal 
28. dubna 1923. Toho dne se konala premiera Tatry 11, která 
stála na počátku tzv. „tatrovácké koncepce“ s centrální nosnou 
rourou,   výkyvnými poloosami a samozřejmě vzduchem 
chlazeným dvouválcem. Jejím „otcem“ byl rakouský 
konstrukter a strojař Hans Ledwinka, celoživotně spjatý s 

firmou NW a později Tatra. Stál nejen u zrodu nesmrtelné 

„jedenáctky“, ale i NW Präsident či přelomové Tatry 77. Tatra 

11 zůstala ve výrobě tři roky a kopřivnickou továrnu opustilo 

tři a půl tisíce lidové tatrovky. Dodnes je můžeme potkat na 

veteranských srazech a názorně si prohlédnout její geniální 

koncepci v továrním museu. Nástupcem „jedenáctky“ se stala Tatra 12, lišící se především brzdami na 

předních kolech. 
Text: Pavel Kopáček    Foto: Archiv Pavla Kopáčka 



 

 

 

Oslavujeme nebo Vzpomínáme … 
 
   Jedním z nejznámějších jezdců velkých cen 60. let byl 

bezesporu Jim Clark, který 7. dubna 1968 zahynul na 

následky smrtelného zranění při havárii v závodech 

Formule 2 na německém okruhu Hockenheim.  Svou 

závodnickou karieru začal „pod křídly“ Colina Chapmana 

v jeho teamu Lotus. V letech 1963 a 1965 se stal vítězem 

světových šampionátů a podařilo se mu zvítězit i v Indy 

500. Do svého soutěžního stylu vložil všechno co uměl, 

bez ohledu na to, zda jel okruhovou formuli či ostrou 

Cortinu Lotus Mk.I. Při osudném závodu v Hockenheimu 

jeho vůz vyjel z dodnes nezjištěných příčin mimo trať a 

roztříštil se o strom. Smrt Jima Clarka šokovala celý motoristický svět. 
 
   Jednou z nejstarších a dosud existujících automobilek je německý Opel. Mamutímu koncernu, který je již 

mnoho desítek let ve vlastnictví GM, položil základy 

německý strojař Adam Opel 10. dubna 1863. Ve skromné 

dílně začal s výrobou šicích strojů, malých strojních 

součástek na zakázku a později přidal stavbu jízdních kol. 

S automobily se Opel setkal vlastně až na sklonku svého 

života a do své smrti 1899 je odmítal zařadit do svého 

výrobního programu. První motorové vozidlo značky Opel 

představili jeho synové v roce 1902, jednalo se o typ Opel 

10 PS. Později se firma proslavila např. praktickým a 

levným modelem „Doktorwagen“ nebo třeba malým 
„Laubfrosch.“ Koncem 20. let kupuje značku koncern GM 
a de facto ji tak zachraňuje před krachem v důsledku 
hospodářské krise. Z dalších slavných jmen třeba předválečný Kadett či Olympia, nákladní Blitz nebo 
poválečné Rekordy a přepychové Diplomaty. Významný je i přínos automobilky v oblasti motoristického 
sportu. 
 
   V britském Dulwichi se 12. dubna 1888 narodil Cecil Kimber, zakladatel legendární britské automobilky 
MG. Zkratka firmy znamená Morris Garage – název prodejce vozů Morris, kde Cecil Kimber začal v roce 
1922 ladit známé Morrisy Cowley. O dva roky později již 
Kimber nabízí svůj MG Special Four-Seater Sports. V 
roce 1929 se společnost stěhuje do Abingdonu a zároveň 
mění název na MG Car Company. 30. léta jsou u firmy ve 
znamení lehkých a hbitých sportovních modelů, sice 
nevelkého výkonu, ale lehké karoserie a dostatečného 
točivého momentu. Po finanční stránce ale bylo hůře, 
William Morris (do jehož vlastnictví stále spadal MG) 
prodal tyto společnosti koncernu Morris Motors, a 
Kimber se musel přizpůsobit firemní politice. To 
znamenalo zavést výrobu cestovních modelů (tradičně 
nazývaných Magnette), ale sportovní vozy úspěšně 
nabízel dále. V roce 1945 zahynul Kimber při železniční 
srážce, ale z jeho odkazu vznikly dodnes obdivované TC, 
TD, Midgety, MGA, MGB či malé 1100 a 1300 na základě Austinu. 



 

 

 

   Jeden z nejznámějších automobilů světa se oficiálně představil 17. dubna 1964 na Světové výstavě v 
newyorském Flushing Meadows. Jedná se samozřejmě o Ford Mustang, sen celé americké generace. 
Mustang byl vyvíjený už od konce 50. let, jméno dostal podle známé stíhačky z druhé světové války a v den 
svého debutu prodejci evidovali přes 22.000 závazných objednávek. Jen v roce 1964 Ford prodal 400.000 
Mustangů. Pod kapotou mohl mít standardní šestiválce 
různých objemů nebo V8. Postupem času z poměrně 
„civilního“ auta vykrystalisovala doslova silniční bestie, 
využívající obřího potenciálu až sedmilitrového motoru. 
Nelze opomenout slavného Carolla Shelby, tvůrce Cobry, 
jenž upravenou edici Mustangů dodával pod svým 
jménem. V bývalé ČSSR byl Ford Mustang možná 
nejčastěji zastoupeným americkým autem své doby, mezi 
jeho majitele se počítal m.j. i zpěvák Waldemar Matuška. 
Dnešní fandové tohoto „Pony Caru“ se sdružují ve 
vlastním klubu a řadů nádherných strojů potkáte na 
každém českém srazu US Cars. 
 
   Dějiny italské automobilové školy by nebyly úplné bez jména slavného konstruktera ze Sant´Agaty. 
Ferruccio Lamborghini se narodil 28. dubna 1916 v malé italské vesnici Renazzo. V mládí přičichl k 
benzinu a s vlastnoručně upraveným Fiatem Topolino se účastnil 
řady závodů, která skončila až vážnou havárií na legendární Mille 
Miglia. Po válce se úspěšně pustil do výroby traktorů a 
zemědělských samohybných strojů vlastní konstrukce, a jak praví 
legenda, dopřál si později vůz značky Ferrari. Ten však Ferruccia 
tak zlobil, že po jedné ze závad spojky přijel osobně navštívit 
Commendatore Enza, vůz reklamovat a zároveň poradit, jak 
spojku vylepšit. Hrdý Ferrari odpověděl, že nepotřebuje rady 
„nějakého traktoráře“, načež se Lamborghini rozhodl sestrojit 
vlastní supersport, patrně Enzovi „natruc.“ S pomocí konstrukterů 
Gianpaola Dallary a Boba Wallace postavil nevídaný Lamborghini 350 GT a opravdu, úspěch se dostavil. 
Následovala celá řada proslavených „býčích“ jmen – Miura, Espada či Countach. Dnes je „Lambo“ součástí 
koncernu VW, sám Ferruccio opustil tento svět v 77 letech – v roce 1993. 
 
   Od 50. let se naší automobilovou historií táhne nepřetržitá nit, spojující československé a české motoristy s 
legendárními plastovými vozítky bývalého východního Německa. Začala dovozem nevelkého množství dnes 
již pozapomenutého P 70, ale pak se naplno rozběhl import 
oblíbeného malého vozu Trabant, jehož poslední exemplář vyjel z 
továrny 30. dubna 1991, tedy již v době znovu sjednoceného 
Německa. Ve výrobě setrval 34 let a linky mateřského závodu 
opustily bezmála tři miliony exemplářů všech provedení. Poslední 
etapa výroby probíhala již ve znamení čtyřdobých motorů z 
produkce VW, ovšem silný tlak nové celoněmecké vlády a klesající 
poptávka učinily lidovému vozu přítrž. „Pozoruhodně“ se o to 
zasloužili i „vědečtí“ pracovníci západní části Německa, kteří na 
nejstarších sehnatelných vozech ukazovali 
„nebezpečnost“ Trabantů. Nakonec se neuskutečnila ani stavba 
jakýchsi podivných elektrických retro Trabantů, jíž plánoval hračkářský koncern Herpa. Trabant přežil vše, 
jeho obliba navzdory proroctví „moudrých“ stále roste, a vypadá to, že má před sebou ještě dlouhý věk. 

 
Text: Pavel Kopáček   Foto: Archiv Pavla Kopáčka 



 

 

 

Všechno vzadu … 
 
   Prvního jarního dne před padesáti roky se smálo 
nejen sluníčko. Smáli se motoristé, trápení pořadníky, 
smáli se prodavači v Mototechnách, trápení motoristy 
a smáli se v mladoboleslavské AZNP, trápené 
prodavači z Mototechen. Byl to vlastně řetězec 
radosti, když 21. března 1964 představil náš největší 
autovýrobce zbrusu nový model i typovou řadu, po 
mnoha váhavých pokusech označenou Škoda 1000 

MB. 
Nové „Embéčko“ vyšlo po téměř devíti letech 
porodních bolestí, na nichž má zdrcující vliv 
nepružnost tehdejšího československého hospodářství, 
nuceně plánované akce i investice, direktivy od „politicky dokonalých soudruhů shora“, kteří ani neuměli 
dolít chladič, ale i nespolehlivost dodavatelů příslušenství či jeho zmetkovitost. Přitom Škodovka udělala 
vše, aby tento deficit vyrovnala. S vládním usnesením o přípravě „lidového“ vozu se vyrovnala se ctí, když 
podniková zkušebna spolu s ÚVMV vyhodnotily prototypy všech koncepcí. U nich se výhrady točily 
převážně kolem nevalného výkonu, mizerných jízdních vlastností, malého komfortu, zato nadměrného hluku 
či zastaralého designu – samozřejmě s ohledem na to, že AZNP mělo na několik let po premieře MB s 
novinkami „utrum“ - prostě na ně nebylo. 
   Vzhledem k možnostem našeho průmyslu, dodavatelů, surovinové a materiální základny byla zvolená 
koncepce s motorem vzadu a poháněnou zadní nápravou. Jednalo se o navýsost moderní koncepci. 
Podobnou již dlouhou dobu představovaly srovnatelné vozy značek VW, Fiat, Renault, Simca, NSU, 
Hillman, Singer, BMW 700, atd. Známou nevýhodou je omezený počet karosářských variant, ovšem s tím se 
např. VW vyrovnal velmi dobře (ovšem tam byl vzduchem chlazený agregát), ale i třeba Simca 1000 ve 
svých STW, ambulancích a funerálních vozech španělské odnože Barreiros či Hillman Imp Estate. 

   Finální vzorek nesl tovární kod 990, pro výrobu se počítalo s názvem Favorit, dokonce s tímto nápisem 
jezdily předseriové kusy, ale na poslední chvíli od Favoritu bylo upuštěno. Moderně řešené karoserii se 
doma i v zahraničí vytýkaly jen drobnosti: občas nesnadná manipulace s ovládacími prvky, zaoblené zadní 
okno, tou dobou již dávno „out“ a občas hlučnost ve vyšších otáčkách. Při vývoji byly použité srovnávací 
vozy Renault Dauphine a Ford Prefect – Renault byl výtvorem 50. let jako Škoda, ale Prefect se spodovým 
motorem byl dědicem předválečné školy (mimochodem dodnes se dochoval). Během finálních prací od roku 
1962 byla tato dvojice nahrazena moderním Renaultem 8 a Opelem Kadett A. Renault měl živější motor a 



 

 

 

kotoučové brzdy na všech kolech a Opel prostornější interier i zavazadelník – ovšem nutno dodat, že ani 
tady se škodováci neměli za co stydět. 
   Do konce roku 1964 se dá hovořit spíše ještě o náběhu výroby, naplno jela továrna až od roku 1965 – tedy 
pokud ji „nesabotovali“ dodavatelé drobností … Embéčko se stalo nejen na východních, ale i západních 
trzích hitem, 
Rakousko, Velká 
Británie, Německo 
(západní), tradičně 
země Beneluxu a 
Skandinávie brali 
každé množství, 
které jim Motokov 
přiklepl. 
Československý 
spotřebitel na tom 
byl hůře: radost měli 
ti, na něž nevyšla 
Octavie, příp. nějaké 
dovozové auto. 
   Škoda 1000 MB 
zůstala ve výrobě pět 
let, přičemž již od 
roku 1966 jezdila 
zkušební verse 
(později pojmenované) Škody 100/110. Celková suma vyrobených exemplářů překročila 420 000, a v AZNP 
se snažili v rámci možností o kompromisy a nevelké 
modernisace. 
   Mimo základního 1000 MB se dodávalo i 1000 MB 
DeLuxe (občas v některých materiálech zvané MBL), dále 
zajímavé a nepříliš známé MBG, dvoudveřový hardtop 
MBX (oba se společným motorem s dvěma karburatory, 
ovšem vyrobené v mizivých počtech), po dílčí inovaci v 
roce 1967 pak silnější 1100 MB a 1100 MBX. Prototypů 
byla celá řada, budeme se jim věnovat odděleně, neb si to 
zaslouží. 
   Jakkoli věčně nespokojení šoféři nadávali (a nadávají 

pořád a na všechno – já taky … ☺), pravdou je, že od 
konce války šlo o první všeobecně dostupný automobil, což 
se o předchozích typech říci nedá. Tisícovky dodnes 
potkáváme v běžném provozu (raritně, ale přece), v horším 
případě „zdobí“ zahradu či pozemek, ale také rozmnožily a 
zpestřily veteranská setkání, za což jejich majitelům patří 
poděkování. 
   A tak „Embéčko, Embeso, Embo, Tiskár“ zůstane 
motoristům v podvědomí už navždy jako škodovka, co 
měla „všechno vzadu“, protože na její stejně koncipované 
předchůdce lid automobilový již pozapomněl. 

 
Text: Pavel Kopáček    
Foto: Pavel Kopáček a archiv Pavla Kopáčka 



 

 

  

 

 
   Jak jsem již uvedl v „Úvodním slově“, chystám aukci předmětů v kontextu se značkou S.I.M.C.A. 
Předmětem aukce budou modely, literatura, časopisy, registrační značky, katalogy dílů, nápisy, prospekty, 
suvenýry, ojedinělé díly a další propriety spojených se SIMKOU. Aukce proběhne na facebokovém profilu 
Simcacentra, na adrese www.facebook.com/simcacentrum. Začínat bude 1.4.2014. Aukce se může zúčastnit 
každý, kdo má profil na facebooku a je připojen k Simacentru (označil Simcacentrum jako „To se mi líbí“). 
Aukce bude probíhat po celé jaro a léto do vydražení všech položek. Každý týden přibude několik (odhadem 
deset) položek. Vyznačena bude vždy vyvolávací cena a termín konce aukce. Cena bude uvedena  vždy 
v Eurech. Finální úhrada může být v CZK dle jedoduchého kurzu 1E/27Kč.Příhozy lze činit příspěvkem 
v libovolné výši. Úhrada kupní ceny při osobním vyzvednutí, pro známé z Vás dobírkou, příp. platbou na 
účet. Pro mezinárodní zájemce lze domluvit individuálním dodání, např. na mezinárodním srazu v Anglii 
nebo na Automédonu. 
 V případě dotazů mne můžete kontaktovat na facebooku, emailem či telefonicky. Kontakty jsou na webu 
www.simcacentrum.cz. 
   Předměty v aukci jsem získal postupně za posledních patnáct let. Všechny jsou mé soukromé. Pořadatelem 
aukce jsem rovněž já, proto si vyhrazuji právo vyřadit za aukce kohokoliv, kdo nebude chtít dodržovat 
pravidla aukce či do ní bude nevhodným způsobem zasahovat.          
  

 
 
 
 



 

 

  

 

 



 

 

  

 

 
                    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 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 



 


