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Milí přátelé, 
 
tak tahle dobovka se sem nedostala nedopatřením. Jak svědčí popiska na její zadní straně, psal se rok 1964, 
táta mne nasměroval k nárazníku rodinného Hillmanu a cvakl spouští svého Rolleicordu. Vznikl snímek, 
svědčící o mém vztahu k autům, který se nikomu a ničemu nepodařilo nalomit. Ale proč zrovna tenhle 
snímek? 
Asi před týdnem jsem na kterési satelitní stanici zhlédl kus nějakého amerického filmu ze 70. let, v němž 
jeden z hrdinů nechá řídit Chevrolet Impala svým malým synkem, který mu seděl na klíně. A tak jsem si 
vzpomněl na má dětská léta, kdy jsem také „řídil“ a potom asi na svých třináct let, kdy mne táta na tehdy 
liduprázdné venkovské silničce učil řídit naši Cortinu Mk.III, sedl si vedle, a já jezdil těch pět kilometrů sem 
a tam … Vzpomínky, které těší i bolí zároveň … No a tak jsem si i já posadil na klín našeho tehdy čtyřletého 
syna a nechal jej točit velkým volantem Volgy 24, Volva, Pontiaku, a dalších a dalších … Dnes, kdy 
zanedlouho dovrší osmnáct, se může pochlubit slušnou řádkou „odkočírovaných“ aut, a to zdaleka nejen 
osobních ☺ (ale PŠŠŠT! Neříkejte to nikomu! ☺). 
A proč tahle zpověď? Inu, jen proto, abyste vyslechli prosby svých potomků, a dopřáli jim oné dětské 
fascinace technikou – samozřejmě historickou – ať už na letišti, zahradě, louce, či někde jinde. Věřte, že 
půlminuta, strávená za volantem historické Simky, Fordu, Mercedesu, Fiatu či Buicku, bude působit jako 
dlouhodobá roznětka ušlechtilé vlastnosti, jenž se zve „Láska ke stroji“. A nebudete litovat – ani Vy, ani 
Vaše ratolest! 
 
S přáním krásných májových dní     srdečně Váš   Pavel Kopáček 
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S veteránem za beránkem 
 
   Ano, ano, milí čtenáři, je to už potřetí, kdy vám referujeme o tradičním podniku táborských veteranistů, o 

pravidelné jízdě, konané každoroční Bílou sobotu. 
   Letošní počasí shrnulo vzpomínky na několik předchozích ročníků: když jsme v půl osmé ráno vyjížděli z 

domova, tak z šedé oblohy začal popadávat déšť, v Táboře byla nepopsatelně odpudivá zima, aby krátce po 

deváté vykouklo sluníčko, a když jsme se před půl desátou hotovili k odjezdu, bylo mi takové horko, že 

jsem toho rána už počtvrté nadával … ☺ 
   Ale oceloví (a částečně i dřevění) krasavci mi to vynahradili. Bylo nač se dívat a třebaže se nejedná o 

monstrakci, ale spíše o komorní a rodinně laděnou přehlídku, konanou z neutuchajícího elánu hlavního 

pořadatele MUDr. Marka Slabého, složení vozového parku ještě nikdy nezklamalo. 
Místo dlouhého úvodu se podívejte na desítku fotek historické techniky, kterou jsme se mohli před odjezdem 

za velikonočním beránkem potěšit. 
 
Text a foto: Pavel Kopáček 
 

    Novým přírůstkem na jarně laděné akci byl Mercedes-Benz,             Tatra 57 mě naprosto okouzlila. Víte proč? Nebyla v akrylu, 
                          zvaný „Pagoda“. Slušelo mu to …                                 chromu a ještěrčí kůži. Ukázala, jak se ještě někdy před třiceti 

           lety normálně jezdilo! 

              Buick Skylark si musel zaparkování „odpracovat“ -                               Dalším „nováčkem“ byl sympatický MG Midget … 
                        dozadu je totiž vidět dost mizerně … 



 

 

  „Dékáva“ jezdí tak, jak ji majitel kdysi koupil. Nějak si neumím                 Tradiční účastník, bez něhož by jízda nebyla jízdou: 
    představit, že by najednou vyjela v zářivé červeni se žlutými             nejkrásnější Volga 24 v jižních Čechách 
             blatníky … Asi bych ji přestal tolik obdivovat … ☺                                         a přilehlém zbytku zeměkoule … 

       Je to tak, i veterány musí na táborském náměstí platit!                              Čestné místo volné aneb čekání na velitele … 

                  Známe žabí perspektivu, ptačí perspektivu,                             Velikonoční spolujezdec a navigátor – že by Bob a Bobek? 
                           ale také „Volví“ perspektivu! 

 



 

 

Praga za Prahou 
 
   Od návštěvy muzea Praga ve Zbuzanech u 
Prahy mne všichni zrazovali. Zkazky o tom, 
že se „tam nesmí fotit, expozici tvoří pár aut 
na dešti, nikdo ti k tomu nic nepoví,“ škoda 
mluvit. Jenže my tady, v naší dvojčlenné 
redakci, na povídačky druhých nedáme. 
Takže jsem při jedné z cest po pražském 
obchvatu odbočil k usedlosti, na jejíž 
střešních taškách do okolí zve nápis – 
Automuzeum Praga – a se svými dětmi se 
přijel přesvědčit na vlastní oči. 
 
   Automuzeum Praga bylo založeno v roce 
1957, avšak veřejnosti se otevřelo o mnoho let později, přesněji v roce 2000. Pan Emil Příhoda dal 
dohromady nejen anonymní sbírku aut, ale udělal o mnoho víc. Pod jednu střechu shromáždil průřez 
výrobou, svého času největší, československé autotomobilky.  
   Expozici tvoří několik osobních automobilů všech provedení, od lidové Pragy Baby po Pragu Golden, 
vozy užitkové, nákladní, rozvážkové, autobusy, traktory kolové i pásové, pluhy či silniční válec. V muzeu 
jsou i stabilní motory, čerpací stojany, dopravní značky. Návštěvníkům (tedy i mě) skrytá je pak sbírka 
registračních značek a rozsáhlý dvacetitunový papírový archiv.  
   Fotit se zde skutečně nesmí. Důvodem je vytipování a následně zcizení několika motocyklů ze sbírky. Na 
jednu stranu to chápu, na druhou stranu v dnešní době miniaturních kamer skrytých v klopě saka….slušný 
člověk nic neukradne a lump si exponáty natočí tajně. Ale muzeum je soukromé a pravidla nezbývá než 
respektovat. 
   Na vratech muzea byla informace o prohlídce v 15.00 a na minutu přesně se vrata otevřely a byli jsme 
puštěni k prohlídce. Věnoval se nám pracovník muzea, který nás provedl celou, veřejnosti přístupnou, částí 
sbírky a poskytl nám kvalitní výklad. A to nejen mně, ale nezapomněl ani na děti, které samozřejmě zajímají 
jiné věci než mne.          
   Momentálně v expozici byly Praga Golden, soukromý to vůz Edvarda Beneše, Praga Grand po Tomáši 
Garrigue Masarykovi, první Praga pana Emila Příhody – Praga Alfa, o které lze číst v úžasné knize pana 
Králíka „A přece se točí“, celá řada různých provedení Piccol a mnoho dalších. Mě zaujala třeba Praga (typ 
si nepamatuji a zde jsem si ho nemohl „zapsat“ na kartu fotoaparátu), která měla v základní ceně provedení 
tři druhy karoserie najednou. Jak je to možné? Jeďte se do Zbuzan podívat. Praga Golden je krásné auto a 
zde přítomná pragovka byla v o něco lepším stavu než ta v Bratislavě. Škodu 
VOS zde najdete také. A patří sem, protože na výrobě vládní ho osobního 
speciálu se Praga podílela dodáním podvozku, motoru a převodovky. O 
autobusech se radši zmiňovat nebudu ☺. Zkrátka každý si tu přijde na své. 
   Automuzeum Praga rozhodně za návštěvu stojí. Kromě pohledu na několik 
vozů československé výroby, které ve své době vynikaly nad konkurencí tak, 
že Praga byla naší největší automobilkou, jsem si odnesl i dvd o historii muzea 
a asi se do Zbuzan ještě vrátím pro knihu o historii této značky. Po shlédnutí 
dvd si uvědomuji, jak málo toho o značce vím. Nikdy jsem Pragu neřídil, 
z provozu znám jen „vejtřasku“ a na předválečnou historii, zejména tu 
československou, pomalu ale jistě padá prach. Je na čase jej sfouknout...  
    
Text a foto: Michal Primák 
 



 

 

Píseň na dva takty 
 
   My starší si je pamatujeme z našich silnic – ani snad 

tolik ne s českou registrací, jako spíš od turistů z 

„demokratického“ Německa. Jejich vášeň pro optickou 

odlišnost se vyřádila i na tehdy už poměrně historickém 

vozu, kterým byla Ifa F9. Pestrobarevné Ify s plně 

naloženými zahrádkami, přikrčené pod tíhou obytných 

přívěsů a konserv, doplněné „pravými 

italskými“ zpětnými zrcátky, plastovými poklicemi, 

vysokou plastovou antenou z Maďarska, malovanými 

zástěrkami a menažerií plyšových zvířat i jiných tvorů 

pod zadním oknem – tak se pokoušely dostat třeba až 

do Vysokých Tater – a velká většina se tam i dostala. 

Lví podíl na tom měla léty osvědčená německá 

technika. 
 
   Když se Evropou rozběhla vojska Wehrmachtu, jednou z 

nejpopulárnějších německých značek bylo DkW. Nabízelo 

širokou paletu motocyklů zejména v menších objemových 

kategoriích, ale i točivé malé automobily, o nichž ještě 

nikdo netušil, že konec války přežijí na montážních pásech 

ještě o patnáct let. Do předválečné historie je nutné 

zahrnout první hranaté modely 4=8, F2, ale zejména dodnes známý F8 (Meisterklasse) a jeho silnější 

sourozenec Schwebeklasse. V roce 1938 začaly intensivně probíhat práce na nástupci populární EfOsmičky, 
tehdy samozřejmě v duchu aerodynamiky. Zde jen odbočka – velmi podobnou karoserii připravil koncern 
Auto-Union i pro Wanderer, válečné události ale rozhodly jinak. Nově karosovaný Meisterklasse se 
představil na konci roku 1939, o rok později měla naběhnout seriová výroba. Kudy se ovšem ubíraly dějiny, 
všichni víme. Pod ničivými nálety se továrna ve Zwickau proměnila v ruiny a zdálo se, že je prakticky 
nemožné cokoli zde ještě vyrobit. 
   Celé bývalé Německo si již před koncem války rozdělily vítězné mocnosti, to jest USA, Velká Britanie, 
Francie a SSSR. Zwickau patřilo do sovětské zony a tím ztratilo na desítky let možnost svobodného 
rozhodování (u VW tomu bylo podobně, ale jen nakrátko). Rozvrácené hospodářství prahnulo po jakémkoli 
počtu automobilů, továrna ve Zwickau tedy dostala za úkol obnovit stavbu předválečných DkW 
Meisterklasse především v provedení tudor (zvaný typicky německy a hloupě Limousine) a STW. 
Nejviditelnější změnou byl znak, z DkW se vůz proměnil na Ifa (zkratka z „Industrieverband für 
Fahrzeugbau“), jinak se na koncepci s výdřevou, dvoudobým dvouválcem a předním pohonem nic 
nezměnilo. F8 zůstala ve výrobě v letech 1948 až 1955. V nedotčeném archivu bývalé Auto-Union se 

dochovala kompletní 
dokumentace nového 
Meisterklasse, který 
během předseriových 
zkoušek jen taktak 
stihl dozrát. Nebylo 
tedy nic jednoduššího 
než po „sovětském 
způsobu“ zahájit 
výrobu (kopírováním 
původního vzoru, 



 

 

stejně jako u pozdější firmy EMW). Vzhledově se nová Ifa odlišovala jen maskou a menším množstvím 
ozdob. Zásadní změna se odehrála pod kapotou. Zatímco německý projekt počítal u prvních serií s montáží 
původního dvouválce, při premieře na Lipském strojírenském veletrhu v roce 1948 se Ifa F9 (jak byla 
pojmenována) představila se zcela novým tříválcem, který zůstal v prototypech a sestavných výkresech jako 
dědictví DkW ve Zwickau. Premiera byla velkolepá. Veletrh zahájil sám předseda Sjednocené dělnické 
strany Německa Wilhelm Pieck, a bylo co obdivovat. Luxusně vyhlížející Ify ovšem byly na hony vzdálené 
možnostem zbídačených obyvatel, a to platilo nejen o cabrioletech. Nové a lákavé EfDevítky zářily 
dovozovými laky, vybavení se neobešlo bez autoradia a v nejluxusnějšch versích ani bez koženého 
čalounění. Výroba dostala zelenou … 
   Usnesením vlády bylo rozhodnuto, že se bude dodávat karoserie tudor (Limousine, jak jinak …), STW, 
cabrio a pohotovostní otevřený model. Všechny měly společnou pohonnou jednotku – zmíněný dvoutaktní 
tříválec 896 ccm, spojený se standardní čtyřstupňovou převodovkou, obstarávající tradičně pohon předních 
kol. Výroba se začala rozbíhat pomalu, teprve za rok se továrna alespoň přiblížila plánu. Důležitým 
mezníkem je rok 1953, kdy se celá montáž přesunula do někdejší „bavorácké“ továrny v Eisenachu 
(pozdější výroba Wartburgů), zatímco Zwickau se potácelo v přípravách a náběhu výroby známého lidového 
duroplastového vozíku. Ale ani po přesunu Ifa nepatřila k trvalkám, tři roky nato byl konec. Brzy poté se v 
montáži objevil kulatý Wartburg 1000. 

   Pojďme se podívat do „druhého“ Německa, či jak se tehdy říkalo, do Trizonie. DkW se vyrábělo pod 
původní tovární značkou jako typ F89, ale pod kapotou mělo předválečný dvouválec 696 ccm. K montáži 
tříválce přistoupil výrobce až v roce 1953, inovované DkW pak neslo označení F91 a později F93. V 
poslední podobě se dodávalo až do roku 1959. Samotný agregát pak posloužil v nové řadě Junior a F12. 
   Tudor Ifa má líbivou a nadčasovou karoserii, jíž nelze v aerodynamice téměř nic vytknout. I světlomety 
jsou zapuštěné v blatnících a mírně zaklopené dozadu, stejné se používaly i v nákladních automobilech 
Garant (což byla mnohdy jediná šance, jak nedostatkový díl sehnat ☺). Dědictvím předválečné konstrukční 
školy byly dveřní závěsy vzadu, jen některé otevřené verse měly již novější a dnes standardní způsob. 
Pohodlí patřilo k nejlepším stránkám Ify, pohodlná sedadla by „slušela“ i mnohem dražším vozům, snad jen 
kapacita zavazadelníku mohla být příčinou nespokojenosti. Ovladatelnost vozu byla tradičně velmi dobrá, 
živý motor umožňoval dosažení rychlosti téměř 115 km/h, řazení probíhalo podle vzoru DkW, tedy pákou v 
přístrojové desce. Kombík je tvarovaný spíše účelně než esteticky, cabrio plnilo úlohu vábničky, protože v 
NDR jich bylo registrováno prý jen několik, první dokonce patřil vedení FDJ, což byla mládežnická 
organisace s výlučně stranickým zaměřením (obdoba naší ČSM, pozdější SSM). Pohotovostní Ify se 
dodávaly výhradně bezpečnostním a vojenským složkám. Oba posledně jmenované modely nevyráběla 
mateřská továrna, ale znárodněná karosárna Karosseriewerke (KWD – bývalý Gläser) v Drážďanech. 
Poslední F9 sjely z linky v roce 1956. 
   Malá Ifa měla značné exportní úspěchy. Po levném a spolehlivém vozu sáhli zájemci ve Skandinavii, 
zemích Beneluxu, Rakousku, ale samozřejmě i v „bratrských“ zemích, Československo nevyjímaje. Jednání 



 

 

o dovozu začala už na sklonku roku 1952, ale vzhledem k možnostem výrobce a přednosti exportu na 
západní trhy (známé i u nás) se první dodávka uskutečnila až v roce 1954, o rok později druhá. Celkem se na 
naše silnice dostalo 2000 kusů F9, až na pár výjimek v základní výbavě a s karoserií tudor. Po roce 1947 to 
byly první zahraniční vozy na chudičkém domácím trhu. Stát a jeho instituce si samozřejmě osobovaly 
předkupní právo a rozhodovací pravomoci, takže Ify, které ještě byly k disposici, se přednostně dodávaly 
úderníkům a nositelům státních vyznamenání, především z řad horníků, hutníků, předsedů zemědělských 
družstev a pracovníků těžkého strojírenského průmyslu. O slavnostech, spojených s předáváním vozidel, 
psal i tehdejší dobový tisk, na vyzdobeném náměstí stály řady mopedů, motocyklů a If, čekající na své nové 
majitele. Tak mi napadá: jak se to asi zařídilo s vůdčími listy? ☺! Takový úderník musel tedy dopředu vědět, 
že bude vybraný a odměněný, aby si stačil udělat autoškolu … To ale musel překračovat normy hodně 
dlouho předem … ☺! 
   Už jsme se zmínili o výrobě sesterského a původního DkW v NSR, ale je tu ještě jedna zajímavost. DkW 

prodal licenci na stavbu brazilské firmě Vemag, takže se 
tisíc „Dékáv“ proháněly po celém jihoamerickém 
subkontinentu. Pod názvem Belcar vyráběl DkW Vemag 
původní aerodynamický model, doplněný novější 
oválnou maskou chladiče, ale s čtyřdveřovou karoserií, 
nezměněné STW, ale později i elegantní tudor se 
stupňovitou zádí podle návrhu italské karosárny Fissore. 
Poslední brazilské DkW opustilo továrnu v roce 1965. 
   Na našich silnicích bylo možné potkat Ifu F9 ještě v 
70. letech. O dekádu později začaly mizet a dnes jsou 
vzácností i na veteranských srazech. Cokoliv jiného se 
ale dalo jen stěží očekávat, dvoutisícová dodávka se 
nemohla nijak výrazně zapsat do početního stavu aut na 
našich silnicích. Ify dojížděly většinou s náhradním 

motorem Wartburg, osazené řadou nepůvodních součástí, protože jen máloco nebylo atypické. Situace v 
dodávkách náhradních dílů byla tragická, soudě aspoň dle vyprávění jednoho pamětníka, který Ifu krátce 
vlastnil, aby ji zanedlouho vyměnil za nesrovnatelný Hillman Minx. 
   Dnešních dnů se u nás dožilo jen minimální množství F9. V Německu je situace jiná, díky tradiční 
orientaci obyvatel na domácí výrobky začala být Ifa po sjednocení srovnatelná s DkW, a nejen v řadě museí, 
ale i na každé veteranské akci se můžete s populární Ifou setkat. 
   Budete-li chtít vidět na vlastní oči dílo předválečných konstrukterů Auto-Union, budete muset nejspíše 
navštívit značkový či klubový sraz, nejlépe Wartburg. Pokud vím, tak Ifa u nás vlastní platformu nemá. 
Návštěva srazu se vřele doporučuje – kvůli Ifě i kvůli ostatním zajímavým kouskům, dnes poněkud stranou 
hlavního zájmu. Neprávem. 
 

Text: Pavel Kopáček     Foto: Pavel Kopáček a jeho archiv 
 
Ifa F9 - technická data 
 
Dvoudobý kapalinou chlazený tříválec   Zdvihový objem 896 ccm 
Vrtání x zdvih 70 x 78 mm     Kompresní poměr 7:1 
Výkon 30 koní při 3800 ot/min    Pohonná směs 1:25 
Mechanická čtyřstupňová převodovka s řazením v palubní desce 
Jednokotoučová suchá spojka, pohon předních kol  Nosná konstrukce s ocelovým rámem 
Příčné odpružení obou náprav, kapalinové tlumiče  Pneumatiky 5 x 16“ 
D x Š x V 4200 x 1600 x 1450 mm    Maximální rychlost 115 km/h 
Spotřeba 8,5 l/100 km     Celkem vyrobeno 38.790 kusů 
 



 

 

                                               Jedna z mála československých F9, kterým se dostalo profesionální renovace. 

                       Původní prototyp DkW z konce roku 1939.               Nedosažitelná lákadla: Ify F9, vzadu EMW 327. 

 
Vládní delegace NDR na lipském veletrhu prohlíží „nabídku“.   
                                 Realita byla ale jiná … 

 
 
 



 

 

Běžný kolorit východoněmeckých ulic: Ifa F9, za Wartburgem 
                                             Ifa F8. 
 
 
 
 
Varovná momentka z našich silnic … 

 

   V českých filmech jich moc není … Ale stačí projít „Zemany“       Kombíky se u nás vyskytovaly jen v roli turistů (až na dvě výjimky). 
                                a najdete všechno … ☺ 

 



 

 

                 Tenhle kompletní kousek majitel zlikvidoval!    Nádherný kousek v exposici Wartburg/Trabant klubu. 

   Tahle byla moje … Ale neměla moc šancí, tak jsem ji předal dál …    V okolních zemích jezdilo mnohem více If. Proto tam jsou dodnes … 

 
 

 

 



 

 

 

                                 Dobovka                                                                      Z hluboké historie 

               Copak je to na fotce vlevo vedle Škody 100?                                       Buick Special 1940 opravdu není malé auto… 

         Potkali jsme                        Soutěž 
       
 V minulém čísle jsem Vás 
netrápil schválně a logo 
Mercedesu nebylo pro Vaše 
zmatení. Mercedes-Benz dodával 
Seatu naftové motory ☺.  
   
 
 
 
 
 
 
Poznáte auto 
bez pomoci 
strejdy Google? 
            
 

                         Denně do práce se Škodou 110R.             Odpovědi pište na michal@simcacentrum.cz 

                         Zatím v renovaci                        Takhle po renovaci 

                           
                  Tak jsem se byl podívat, jak odpočívá má Simca 1000 Rallye 2. A výsledkem je, že se stěhuje na dílnu a jde se na ní také dělat.   



 

 

 

                                           Česká mrtvolka                                                 … a tak vypadala jako nová 

 
 Užitkové verze se poroučejí do automobilového nebe jako první.  
        Tato Škoda 1202 pick-up má ale velkou šanci, že přežije. 
 
 
 

                                 Zahraniční mrtvolka                                             … a tak vypadala jako nová 

                     To se takhle vezme mrtvolka, a vystaví se tak, aby si každý, kdo jede okolo, mohl říct, jakej jsem blbec. 
 

                                                   
                         Kolem aut… 

  Tahle úžasná příšerka se jmenuje Simca 1000 Butagaz. Jedná se o reklamní vůz na podvozku Simky 1000, okarosovaný do tvaru plynové  
       bomby. Vozík sloužil jako „cisterna“ s plynem, snad v továrně S.I.M.C.A. Dochoval se dodnes a občas jej lze vidět na výstavách.  



 

 

 

                       Hrálo ve filmu                                               Z archivu čtenářů 

           Občas dostane lump ve filmu pěkné auto…..aby ho na konci filmu zničil.   
                 Stejně dopadl i tento Ford Torino ve čtvrtém díle filmu 
                                              Rychle a zběsile  
 
               Ford Eifel je členem rodiny už dlóóóóuhá léta.  

        Děkujeme panu Petříčkovi za pěknou fotku. 
 

Z prospektů a reklam  

 

   
 Text: Michal Primák       Foto: Michal Primák a jeho archiv  



 

 

 

Auta podle států 
 
   V dnešním, nepříliš dlouhém přehledu, si představíme automobily, jejichž typové označení nese jméno 
státu, mnohdy hodně vzdáleného od mateřské země výrobce. Je to docela zajímavý počin: zejména američtí 
a japonští výrobci mají tendence dávat svým modelům ta nejexotičtější jména, pídit se po pantheonech bohů, 
vzývat milionářská letoviska, horské štíty, řeky, sahat pro názvy do slavných období dějin či přírodních jevů 
– ale ať jsem si namáhal hlavu sebevíce, víc než desítku „státních“ pojmenování jsem dohromady nedal. 
Možná, že je v tom i trocha politiky (teď ovšem jen spekuluji): automobilka ze státu X pojmenuje svůj vůz 
po státu Y, samozřejmě v dobré víře, ale pak se obě země znešváří, a co teď? Určitě by se nějaký podobný 
název našel i v označení současné produkce, v čemž vám ovšem neposloužíme. 
Přečtěte si tedy krátké pojednání o desítce aut, jimž výrobci přisoudili kmotrovství státu vlastního či 
cizozemského. Jako vždy vám k tomu přejeme pohodu a hezký čas. 
 
Itálie: 
Země Apeninského poloostrova v názvech ani příliš nepřekvapí, zcela jistě má za cíl evokovat slunce, 
pohodu a životní styl „La Dolce Vita“. Také ovšem kreativitu tamějších karosářů, jenž se na některých dílech 
i osobně podepsali. 
 
   Málo známým vozem je určitě Hudson Italia, 
exklusivní coupé z doby, kdy už starobylé značce hodně 
teklo do bot. Velmi výstřední karoserie Hudsonu se 
stavěla v Itálii u Carrozzeria Touring na podvozku 
naprostého propadáku Hudson Jet. Na karoserii 
spolupracoval i tehdejší Hudsonův hlavní designer Frank 
Spring. Italia debutovala počátkem roku 1954, ve výrobě 
zůstala necelé dva roky a celkem se (samozřejmě 
výhradně ručně) postavilo 25 exemplářů, a to včetně 
dvoudveřového a čtyřdveřového prototypu. Pod kapotou 
efektního coupé pracoval řadový šestiválec 3300 ccm o 
výkonu pouhých 92 koní, ovšem díky lehké karoserii byl 
vůz schopen dosáhnout až 150 km/h. Do dnešní doby se 
dochovala většina kusů, jsou k vidění na soutěžích 
elegance a jejich prodejní cena se dnes pohybuje kolem 
600.000 USD. 
 
  Zcela jiných parametrů dosahuje Intermeccanica 

Italia, výrobek malé, ale velmi aktivní automobilové 
manufaktury 60. let. Jedná se o typickou, nepříliš 
nákladnou stavbu výkonného supersportu, která pod 
atraktivním kabátem ukrývá snadno dostupnou a 
dostatečně potentní americkou techniku – podobně jako 
Iso, Jensen či Monteverdi. Na počátku stál Američan 
Frank Griffith s nápadem, karosář Franco Scaglione s 
designem a skladníci u Fordů, vydávající osmiválce 351 
cui (5755 ccm), montované do Mustangů. Díky tomu 
pokořila přísně aerodynamická Italia stokilometrovou 
hranici za 6,3 s. Sportovní model se vyráběl s uzavřenou 
i otevřenou karoserií, montáž opustilo přibližně 500 kusů 
(údaje se dost podstatně liší). Tak skončil poč. 70. let jeden z pokusů rozšířit italskou galerii supersportů. 



 

 

 

   Pro další „italský“ název si zajedeme do Velké 
Británie, kde se koncem 50. let zrodil úhledný Triumph 

2000 Italia. Jeho design navrhl Giovanni Michelotti, 
karoserie ovšem stavělo torinské studio Vignale. Zcela 
zřetelně se odlišoval od tehdejší „ostrovní“ školy, díky 
čemuž měl větší ambice v exportu než na domácím trhu. 
Většinu Triumph prodal na americkém trhu. Ve výrobě 
zůstal pouhé tři roky a světlo světa spatřilo (včetně 
prototypů) celkem 329 exemplářů. Technika byla 
konvenční, vycházela z modelu TR 3, a  řadový 
čtyřválcový dvoulitr  dával výkon 101 koní, což stačilo k 
dosažení rychlosti 200 km/h. Zajímavý konstrukční 
pokus není dnes příliš známý a ani některé značkové publikace jej neuvádějí. 
 
Monaco: 
   Spirála štěstí, noční život, lesk a třpyt, soukromé jachty, okouzlující krásky (tenkráte ještě přírodní, nikoli 
silikonové) – to vše měli patrně na mysli ti, jenž do typového označení navrhli ministáteček – knížectví na 
nechutně drahém středomořském pobřeží … ☺. Určitě nikdo neměl na mysli onu známou skálu nad městem 
s výhledem na malebnou zátočinu s přístavem – tam se pro své chvíle poslední uchylují ti, jimž zbyla po 
prohýřené noci jen zbraň s jediným nábojem … A tak se podívejme na naprosto odlišnou dvojici aut, mající 
ve vínku název sídla těch nejbohatších … 
 
   Rozměrově určitě vede Dodge Monaco. Americký 
křižník Full-Size velikosti se v mnoha podobách vyráběl 
od roku 1965 do konce 70. let. Typický rodinný model, 
vysoce komfortní, ale s dostatečnou reservou výkonu, 
třebaže samozřejmě nestačil na pozemní raketoplány 
Charger či Challenger. Základní motorisaci představoval 
řadový šestiválec, nabídka pak v těch nejlepších letech 
končila u proslulého 440 cui Magnum. U ročníku ´75 
(foto) se bohužel nedá mluvit o nabroušených motorech 
a z dlouhé řady zůstala jen trojice V8: 5900, 6600 a 7200 
ccm, po americku odpudivě uškrcených … ��. 
Nicméně vzhledově vůz uspokojí a jízdním pohodlím 
splní i nejnáročnější požadavky. Monaco můžete v akci 
spatřit třeba ve filmech „Smokey and the Bandit“ - v roli 
policejního vozu. 
 
   Tep se nám zrychlí při vyslovení jména Simca P60 

Monaco ☺. Úhledný a stylisticky naprosto čistý 
dvoudveřový hardtop byl součástí řady Elysée, vyráběné 
v letech 1958 až 1964. Pod kapotou měl motor Rush s 
pětkrát uloženou klikovou hřídelí, o objemu 1300 ccm a 
výkonu až 57 koní. Na pařížském autosalonu v roce 1961 
se představila Simca Monaco Spéciale s výkonem 
zvýšeným na 70 koní. Monaco, společně s rychlým 
Montlhéry, představovalo špičku celé tehdejší řady P60. 
Na naše silnice se prostřednictvím Tuzexu dostaly přímo 
z brněnského výstaviště tři exempláře, z nichž ten 
stříbřitý se stal mezi Simkaři legendou. Jeho majitel mu 



 

 

 

věnoval nejen kus života a horu práce, ale především mnoho ze svého srdce – a lze si jen přát, aby se 
takovéto pozornosti dostalo i ostatním Simkách, které se nemohou pochlubit pyšným přívlastkem Monaco. 
(Druhé Monaco je nyní na prodej před renovací, třetí šlo před rokem do šrotu). 
 
   Morris Monaco patrně mnohým naprosto nic neřekne, 
objektivně přiznávám, že jsem se s tímto názvem setkal 
teprve asi před deseti roky v jednom britském 
autočasopisu. Nejde o nic jiného, než alternativní a 
bohatěji vybavený Austin 1800 a 2200 v podobě, v jaké 
vůz dostal roku 1965 titul Car of the Year. Typický 
výrobek koncernu British Motor Corporation strávil v 
této podobě na montážních linkách deset let. Jeho 
karoserie je společným dílem Sira Aleka Issigonise a 
Pininfariny, velký rozvor zajišťuje mimořádně velkou 
prostornost a k jízdnímu pohodlí přispívá i odpružení 
Hydrolastic. Základní čtyřválec 1800 ccm měl výkon 81 
koní a umožňoval vozu slušnou rychlost 145 km/h. 
Dodejme ještě, že Morris Monaco není svébytný model, 
takto byly označované běžné Morrisy, exportované do Skandinavie a Dánska. 
 
Anglie – Velká Británie: 
   Imperiální mocnost, dodnes (i přes podzemní spojení s kontinentální Evropou) pyšná na svou ostrovní 
vznešenost, do typologie automobilů přispěla snad jen jedním jménem, označujícím – jak jinak – než vlastní 
výrobek. 
 
   Při vyslovení názvu Ford Anglia se většině našich 
motoristů vybaví malý vůz s označením 100E a 
spodovým čtyřválcem, který se k nám koncem 50. let 
dovážel, případně jeho stylisticky výrazný nástupce s 
modním negativním sklonem zadního okna, známým i z 
Citroënu či Mercury. Ovšem Anglia má mnohem delší 
historii: její kořeny sahají až na samý konec 30. let, kdy 
se toto označení objevilo na lidovém malém Fordu, 
dostupném i běžným motoristům. Karoserie s drobnými 
retušemi vydržela ve výrobě až do roku 1953, kdy jej 
nahradila již zmíněná 100E. Souběžný model Prefect se 
ovšem stavěl ještě v roce 1958! Další variací na Anglii 
byl Popular, lišící se jen v drobnostech. Poslední Anglia 
přišla na trh v roce 1959 a ve výrobě zůstala celých devět let. Měla označení 105E, ale můžeme se setkat i s 
exklusivním 123E, určeném především na export do USA. Svého času jsem míval 105E Estate, jedinou u 
nás, „vylepšenou“ předkem z betonu. Ale o tom až jindy a jinde … ☺ 
 
Brazilie: 
   Jediná portugalsky mluvící země Latinské Ameriky měla (a dodnes má) velmi vyspělý automobilový 
průmysl, nabízející množství lahůdek (což zavání námětem do některého z příštích čísel Veteránu). Své 
filiálky zde mají nejen severoamerické automobilové koncerny, ale místní továrny pod jejich jmény vyráběly 
i leckdy dost svérázně pojaté vozy, působící hodně exoticky. Stejně tak Brazilie proslula několika malými 
nezávislými výrobci, dodávajícími na trh převážně „kusové“ zboží patřičně vysoké ceny. 
 
   V názvu VW Brasilia můžeme poznat nejen název celé země, ale také jméno supermoderního hlavního 



 

 

 

města, postaveného dle návrhu geniálního architekta 
Oscara Niemeyera. Nevelký VW se začal vyrábět v roce 
1973 a jeho perioda trvala celých deset let. Dodnes je 
součástí provozu, pohříchu bohužel amaterským 
„tuningem“ zmršený k nepoznání. Brazilská odnož VW 
jím zásobovala celou jižní Ameriku, ale vozil se v 
rozloženém stavu i do Afriky a krátkodobě do Asie. V 
rámci jednotné koncernové politiky je Brasilia poháněna 
samozřejmě vzadu uloženým čtyřválcovým boxer-
motorem o objemu 1300 ccm a výkonu 50 koní. Od 
poloviny 70. let jej výrobce nabízel i s úpravou na 
spalování alkoholového paliva, což je dodnes běžná 
tamější praxe. 
 
Mexiko: 
   Země z tisíců písní, obálek katalogů cestovních kanceláří, ale i ze zpráv o všemocných drogových 
kartelech. Co ovšem Mexiku nikdo neupře, je temperament a oheň v krvi. Také proto se ve dvou (?) 
případech dostalo na druhé místo hned za jméno značky vozu. 
 
   Luxusní cestovní GT, srovnatelné s DeTomaso Longchamp či Mercedesem-Benz 450 SLC, debutovalo v 
roce 1966 na pařížském autosalonu. Za jeho design sklidil pochvalu Virginio Vairo ze studia Vignale. 
Maserati Mexico se stalo jedním z pokračovatelů 
tradice 3500 GT a 5000 GT, z nichž zejména na druhý 
jmenovaný navázalo svým osmiválcem. Pohonná 
jednotka o objemu 4138 ccm dávala nejvyšší výkon 290 
koní a bezmála pětimetrové Maserati rozjela až na 230 
km/h. Výroba nepřesáhla u této značky obvyklou 
kusovou produkci, takže za sedm let existence modelu 
našlo kupce jen 250 kusů. Podobně jako Maserati 
Sebring či Kyalami se – bohužel – nejedná o nejvíce 
ceněný model. 
 
   Vůdcem smečky malých Fordů je bezesporu Escort Mexico, pojmenovaný po svém úspěšném nasazení v 
roce 1970 v jedné z nejtěžších rallye světa 
Londýn - Mexiko. Řada malých Fordů 
debutovala v roce 1968 a jejími největšími 
evropskými producenty byly NSR a Velká 
Britanie. Divoký Escort byl továrně 
osazený čtyřválcovou šestnáctistovkou o 
výkonu 90 koní, jenž umožnila necelých 
900 kg těžkému vozu maximální rychlost 
téměř 170 km/h. Třebaže se tohoto 
výkonného nástroje vyrobilo přes 10.000 
kusů, je dnes v původním a netknutém 
stavu raritou, navíc můžete narazit na tzv. 
„klony“, což je jen alibistické označení 
falsifikátu. 
 
Text: Pavel Kopáček 
Foto: Archiv Pavla Kopáčka 



 

 

 

Automobiloví jubilanti 
 
   Slaví se všude, slaví se všechno, tak proč by zrovna auta neměla mít své jubilanty, no řekněte … Teď ale 

nemáme na mysli dobu, uplynuvší od počátku výroby či debutu, tohle vše hledejte ve Výročích.  Ale tu a 

tam se objevila (a objevuje i dnes) zprávička či někdy dokonce článek, oslavující v té a té automobilce Xtý 

vyrobený kus – zpravidla šlo o pořádné cifry. Na konci linky se vyfotilo jubilující vozidlo, obklopené šéfy a 

pracovníky z montáže – no a ti se po exposici snímku rychle odebrali zpět k lince, zatímco na pány a dámy z 

ředitelských podlaží čekal raut, plné stoly, poskytování rozhovorů, příjemné tváře do TV kamer a další 

nudné a otravné ☺ povinnosti … 
   Jubilejní vůz se občas dostal rovnou do továrního musea, mohl být darován někomu z osazenstva továrny, 

vydražen ve prospěch dobročinné akce, věnován některé charitativní organisaci, či v případě 

středoevropských zemí promptně dodán komusi s vyžehleným kádrovým profilem nebo kamarádovi 

soudruha ředitele nebo dokonce soudruha ministra všeobecného strojírenství … 
   Připravili jsme hrstku snímků automobilů známých i méně známých, ale materiálu je tolik, že se k 

„jubilantům“ určitě někdy zase vrátíme … 
 

Text: Pavel Kopáček     Foto: Archiv Pavla Kopáčka 

   Myslím, že se psal rok 1974, když se na konci linky v tehdejších          Takové maličké jubileum - „aby se neřeklo“ - to si u Chevroletů 
    boleslavských AZNP objevila vyšňořená Škoda 110 LS červené                  krátce před válkou oslavili 12 milionů vyrobených Chevy. 
 barvy s krásně zaobleným číslem. Velkou pozornost jí tehdy věnoval         Na snímku jubilující Master na krásných růžicových ráfcích 
      Svět motorů, Automobil a ostatní periodika, denní tisk, ale i                   a v provedení, v jakém se prodával i u nás. Dvanáctimiliontý 
 tehdejší rozhlasová Zákruta a televisní Auto-Moto-Revue. A pak vše                      Chevrolet v soupisu koncernového musea není, 
umlklo. Dodnes se mi nepodařilo vypátrat, kde ta škodovka vlastně je …        lze tedy předpokládat, že se nedochoval. Velká škoda … 
Přitom jde o velkou raritu, hodnou uchování ve firemním museu. Není 
                             to zrovna ta vaše 110 LS? 

 
50 milionů vyrobených aut, to je, panečku, darda! Tohle 
mohla zvládnout jedině tehdejší zaoceánská mocnost č.1. A 
tak se v roce 1955 zastavilo počítání vozidel z produkce 
koncernu General Motors na těžko představitelném 
množství, jenž bylo symbolisované speciálním zakázkovým 
Chevroletem Bel Air ´55 v odstínu zlaté metalisy. Jubilant 
projel snad všechny americké státy, zavítal i do Evropy, 
aby nakonec natrvalo zakotvil v museu. Občas se objeví na 
přehlídkách a velkých oslavách a je dodnes plně pojízdný –  
     jak by ne, když je už bezmála 60 let pořád nový!!!! 
 
 
 



 

 

 

  Malý a statečný renaultík 4 se vyráběl prakticky po celém světě    
     včetně tehdejší Jugoslavie a tak není divu, že se jeho celkové               Snímek z výročí, které patrně mimo Velkou Británii zůstalo 
  statistiky vyšplhaly do mnohamilionových čísel. Na snímku sjíždí          nepovšimnuto: z montážní haly v Lutonu právě vyjel dvoumiliontý 
    z pásu Renault 4 s pořadovým číslem 5.000.000 – na jeho světle      Vauxhall – šestiválcová Cresta ročníku ´59. Zařadila se mezi naprosto 
 žlutou karoserii se podepsali zaměstnanci, kteří určitě byli na auto        spolehlivé, trvanlivé a nestárnoucí automobily, které bohužel 
                          i vyrobený počet jaksepatří pyšní …                                   namnoze zůstaly obětí tradiční britské „Splendid Isolation“. 

              Vauxhally se ve větším počtu exportovaly jen do Rakouska,  
            Švýcarska, Skandinavie a Beneluxu. Mimo Evropu pak pomohly 

           motorisovat bývalé britské kolonie a poručenská území. 

Důvod k velkým oslavám a udělení nejvyšších státních vyznamenání – 
miliontý VAZ (či Lada, chcete-li), v tehdy nejluxusnějším provedení       Deset tisíc vyrobených aut v celé firemní historii nebývá ani 
 2103. Slavnostní shromáždění pracujících, celozávodní stranické a         zaznamenáváno, pokud – pokud oním výrobcem není zrovna 
odborové organisace bylo samozřejmé, proslovy určitě nebraly konce.      britský Aston Martin. To pak je situace zcela jiná, sjedou 
Řečníci oslavovali Říjnovou revoluci, Vladimíra Iljiče Lenina, pětiletky      se fanoušci značky z celého světa, kluby a majitelé Astonů 
a elektrifikaci, vítězství ve Vlastenecké válce, kosmické úspěchy SSSR   všech epoch, vydá se jubilejní publikace, obvykle blahopřeje i 
  i soudruha Palmira Togliattiho z italské komunistické strany, který       britská panovnice – a pak přijde ten velký okamžik, kdy z jedné 
   při návštěvě Sovětského svazu náhle tragicky zesnul. Po něm bylo                z nenápadných budov vyjede nazdobený osmiválec. 
pojmenováno město, v němž vyrostla jedna z největších automobilek                   Prostě tradice a britská noblesa se vším všudy! 
     světa – právě ta, která tehdy dokončila miliontého „žigulíka“ …  
                        A kdo jej dostal? „Čort znájet … „ ☺! 
 
 

      Jubileum 



 

 

 

Není tomu tak dávno, co jsme v jiné souvislosti psali o vlastenectví    
   Kanaďanů a jejich touze mít vše vlastní. Takže je nasnadě, že             Máme tu další desítku tisíc, tentokrát ze vzdálené jižní Ameriky. 
  jednou muselo v některé z linek země javorového listu sjet auto                Zdejší pobočka největšího světového producenta – General 
  s kulatým pořadovým číslem. Jedním z těch prvních byl miliontý               Motors do Brasil, založená koncem 30. let, právě dokončila  
kanadský Ford, po „Téčku“ druhý nejpopulárnější Ford A, kterého              desetitisící osobní vůz. Původně se montovna specialisovala 
   si právě prohlíží ředitel závodu (vlevo), ještě v nepříliš vábném                       na dodávkové vozy a lehčí nákladní, ovšem konkurence 
                    prostředí montovny. Good Luck, Canada …                              nelenila a začala nabízet místní varianty amerických křižníků, GM si  
                                                                                                                        tedy musel pospíšit – zejména aby stihl odpovědět na tlak  
                                                                                                                          věčného konkurenta Forda … Snímek nabízí pohled na ještě                                                                              
                                                                                                     provisorní podmínky skromně vybavené haly a velké procento ruční práce. 

Dva snímky z jedné země, jedné značky a podobné události. Tou je první vyrobený model nového typu, v našem případě Volvo 144 a jeho větší 
sourozenec 164. Zatímco 144 se stala šlágrem a vyvážela se do celého světa, vyráběla se po několik desetiletí, aby se v nepříliš pozměněné 
podobě dočkala počátku 90. let, 164 se nikdy nestal tak populárním. Byl znatelně dražší a mířil mezi evropskou elitu v podobě stuttgartské a 
mnichovské produkce. Byl ovšem natolik „exotický“, že zůstal po boku podobných ze své třídy: velkých Triumphů, Roverů, Renaultů, Citroënů a  
                              Fiatů. Ani to není málo, ale tohle všechno usmívající se správní rada tehdy ještě netušila … 

 

 



 

 

 

Obří třícípá hvězda, pod ní nablýskaný „malý ponton“, kterému byla 
jistě věnovaná větší než mimořádná péče, a jubilejní číslovka 100.000. 
Právě tolik se do té doby vyrobilo nejmenšího modelu 180 D. Mnoho 
podobných jezdilo i u nás, ale pokud jejich běh nezastavilo stáří, pak 
určitě majitelé, kteří jejich vznětové agregáty doslova uštvali … Ale 
když si nový majitel sedl do „pontonu“, zažil stejný pocit, jako kdysi já 
– komfort, důstojnost, okamžitou důvěru a pocit „můj dům, můj hrad“. 
 
                                                                                                                        Máme tady dernieru … Po osmi letech odchází do výslužby  
                                                                                                                      „velké piano“, tedy W 116. Od této chvíle se o celé modelové 
řadě bude mluvit v historickém kontextu, ale smutek v továrně nenajdete. Za posledním W 116 (na americký trh) stojí další bestseller – C 
107, na vedlejších pásech se k životu probouzejí W 123 – a nováček W 126 už čeká, aby mohl okouzlit zraky i srdce těch, kdo jej získali … 

  Že by se slavilo tisící auto? Ano, opravdu se tak stalo – a my vás          A ve Stuttgartu ještě zůstaneme. Všechny vozy na pásech jsou 
   vezmeme do oddělení Mercedesu, kam se dostane jen málokdo.             „malá piana“ W 123 – decentní, dokonalá a representativní 
 Jedná se totiž o montovnu panceřovaných a speciálně upravených             vozidla, jedna z těch, kterým osud určil státi se legendou. 
  modelů, jejichž technicko-taktická data se neprozrazují … Při               Dvoumiliontý kus není zdaleka před koncem výroby a jistě by 
    pohledu na jubilující vůz si všimnete speciálního zasklení či                 se v továrním archivu našel záznam, kam a komu byla vznětová 
 přídavného rámu předního okna – jinak vypadá vůz jako běžný MB       dvoustovka expedována. Všimněte se, jak vozy i prostředí ještě 
        W126, což je zároveň účelem … Tak pozor na náhodné i                    působí lidsky, továrna ještě nepřipomíná interier hvězdoletu 
                                          cílené výstřely!                                          Nostromo z filmu o rošťačícím vetřelci a půvabné astronautce … ☺ 
 



 

 

 

Takové malé, víceméně soukromé výročí z doby, kdy byla v 
Holandsku uvedena v život montovna britského koncernu BMC. 
Snímek nám přináší podobu prvního smontovaného auta, kterým byl 
malý sympatický Austin A 40, řečený „Farina“. Litrový Austin se v 
Anglii vyráběl šest let, v Nizozemí zhruba polovinu, ovšem počty 
  postavených kusů byly většinou v čtyřciferných seriích a až na   
       výjimky byly určené na domácí trh. Jen malé množství se              Jaký by to byl přehled jubilantů, kdyby na něm chyběl zástupce 
 exportovalo, především do sousední Belgie. Jeden takový Austin          Broukovité čeledi? Náš snímek pochází z roku 1953, kdy pořád 
        A 40 (ovšem britský) jezdíval kdysi dávno v Kolíně …                                ještě výroba neběžela naplno, ale kulatý VW se stal už 
                                                                                                               světově vyhledávaným artiklem a jednou z hybných pák německého  
                                                                                                                 poválečného „hospodářského zázraku“. Půl milionu je ovšem číslo,  
                                                                                                                        jenž se slavilo jen v začátcích, v pozdější velkovýrobě je                                                                              

registrovalo asi jen výpočetní centrum … Nikdo z přítomných                                                                                                              
netuší, že se životnost brouku přehoupne do dalšího tisíciletí ! ☺   

Horká novinka se začala prosazovat! Konstrukčně zcela nová Simca       Je právě 28. června 1973 a kulaté číslo na předním skle Simky 
 řady 1307/1308 dovršila půl milionu vyrobených kusů. Postupně se            oznamuje, kolik těchto nenápadných a věrných kamarádek 
   budou statistiky zvyšovat, výroba se dostane i do jiných zemí a                sjelo z linky. Tři zástupci vedení se usmívají, ale těžko říci, 
 několik stovek Simek zamíří i na náš trh. Bude to naposledy, co se             zda se ještě krásněji neusmívá Simca – tak, jak to jen Simky 
         značka Simca objeví v nabídce Mototechny či Tuzexu.                           dovedou … Jedenáctistovka má v té době před sebou 
   Napříště jen Talboty … Ale nerušme slavnostní chvíli a těšme se                        ještě dlouhý život a kvanta spokojených majitelů! 
                 z hrdosti zaměstnanců francouzské továrny! 
 
 
 

 



 

 

 

Láááska  
 
   Máchův Máj jsem nikdy nerecitoval, ani jen nečetl … Ve škole jsem býval jediný, kdo se neúčastnil 

„dobrovolných“ recitačních soutěží, ale jinak jsem všech vymožeností jara užíval do sytosti … ☺. 
   Jsou to milé chvíle, k nimž se člověk i ve stáří rád vrací (ve stáří zvláště – neboť by si u případných 

krátkodobých známostí nejvíce cenil nekonečné trpělivosti) a zážitky eroticko-motoristické má určitě každý 

z nás …. 
   Tak se jen podívejte, že to není vynález poslední a odvázané doby, že jiskérka dokázala přeskočit nejen ze 

svíčky do zápalné směsi – a účastníkům to většinou šlo k duhu! 
 

Text: Pavel Kopáček    Foto: Archiv Pavla Kopáčka 
 

Kdo říká, že k lásce je nezbytný šestimetrový Cadillac? Když není a po  
      Konec války v pařížských ulicích a zadní partie Citroënu TA                                       ruce je jen Vespa, taky to stačí! 
                  jsou asi nejvhodnější pro partie ženské … 

        Slečinko, nevadí, že prší, ten briliant z prstíčku mi  
                             můžete věnovat i jen tak … 

 
 
 
 
           Miláčku, ty rány – to je Tvé srdce?  
Ne, drahý, to jsou bukvice, co nám padají na haubnu! 
 



 

 

 

No pane!!! Kam to saháte? Chcete mou šrajtofli nebo nevinnost?          Při milování můžete použít i tzv. „Rumble Seat“, jen pak mějte  
                                                                                                                                     po ruce někoho s pilkou na železo! 

 Statistiky říkají, že v USA byla drtivá většina dětí počata na zadních                  Ale no tak, slečinky – s tím banánem opatrně!  
                    sedadlech křižníků některého z rodičů …                                                 Mohl by se zlomit a hrátkám by byl konec! 

              Jedna macatá prdýlka =     Je to ještě láska nebo už trestní zákoník?          Kvůli Vám jsem odmítla staršího pána   
               šířka Fordího tupláku!            v Cadillaku, tak ukažte něco delšího!  



 

 

 

                                 Dobovka                                                                          Z hluboké historie 

      Na snímku ze Slovenska vidíme typickou skladbu raných 70. let:  Malá aerovka při poledním odpočinku cestou „odkudsi kamsi“ … 
           Octavia, 1000 MB, 110 L, Trabant 601 a Warszawa 223 

        Potkali jsme                        Soutěž 
       
   Citroën 2CV jistě nebylo těžké uhádnout. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jaké auto se nám 
řítí slunci vstříc? ¨ 
Odpovědi pište na   

                                                      email: pavel@simcacentrum.cz 
    Fiat 124 Spider a za ním Zastava 101, foceno přes plot z areálu  
                                    výstaviště v ČB. 

                         Zatím v renovaci                        Takhle po renovaci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na prvním snímku práce na chassis tříkolové Tatry 49, vedle dobová  

                                        ilustrace, jak by mělo tohle hodně vzácné vozítko vypadat. Zda se tak stalo, nevím … 



 

 

 

                                        Česká mrtvolka                                                 … a tak vypadala jako nová 

 Také jsem si myslel, že se bude poctivě renovovat … Ovšem rozebraná „Oktávka“ zmizela ve šrotu, takže se už nikdy neprojede po Karlově 
                                                                             mostě, ani kdyby se to smělo … 

                     Zahraniční mrtvolka                                             … a tak vypadala jako nová 

                                                       Ač nejsem příznivcem značky Porsche, bílého a černého kupátka ve šrotu jsem zalitoval.  
                                                                   Nebyla neopravitelná a mohla někomu udělat radost … 

                    Předválečná mrtvolka       …a tak vypadala jako nová 

    Mrtvolkou může být i vystavený exponát, t.č. před renovací. Jedná se  
                              o Mercedes-Benz typ Stuttgart, jehož původní podobu vidíte na přiloženém továrním snímku. 



 

 

 

                       Hrálo ve filmu                                               Z archivu čtenářů 

„Pane Burda, nemáte svíčku do mopeda?“, ptá se pozdě jdoucí hlavní   Fotku vysněného Cadillaku nám zaslal Petr Komín. Díky! 
 hrdina školníka u jeho Tatry 57a, a sice ve filmu „Leť, ptáku, leť!“ 
                        

                                                     Z prospektů a reklam 
 

Text: Pavel Kopáček                       Foto: Pavel Kopáček a jeho archiv  



 

 

 

Auto do zásuvky předběhlo svět 
    

Ropná krize na počátku sedmdesátých let 
nedala spát spoustě automobilek. Zvažovaly 
se automobily na vodíkový pohon, motory 
na spalování chudé směsi, turbínové motory 
a elektromobily. Českolovensko, ačkoliv bylo 
v područí socialistického smýšlení, mělo 
vždy dost chytrých, schopných a šikovných 
lidí. A tak když přišel na konci šedesátých 
let úkol na projekt, výrobu prototypu a 
provozní zkoušky elektromobilu, chytil se 
toho Výzkumný Ústav Elektrických Strojů 
točivých a spolu s dalšími organizacemi 
připravil ojedin ělé vozy s názvem EMA1 a 
EMA2.  
  
   Státní orgány sice zadaly úkol, ale víc pozornosti projektu nevěnovaly. Na jednu stranu měl tedy ústav 
volné ruce, na druhou stranu vše dělal víceméně na koleně. Po několika úvahách na úpravu běžného vozu se 
konstruktéři rozhodli koncipovat vůz jako elektromobil, orientovaný pro ekologické využití v centrech 
velkých měst.  
   Redukci pohonu a podvozek si vzala na starost Katedra spalovacích motorů a motorových vozidel VUT 
v Brně. Návrh karoserie byl dílem designera Milana Pařenici. Podnik, který byl požádán o výrobu karoserie, 
nedodal nic, a tak karoserii nakonec vyrobil soukromník ve svém volném čase.  Počátkem roku 1970 byla 
EMA1 připravena ke zkouškám. V několika pohledech vyl vůz pozoruhodný. Jednak samotnou koncepcí, 
kdy mohly být vynechány díly běžných automobil jako motor, převodovka, diferenciál, tak i třeba velikostí 
vnitřního prostoru, který byl na malý městský automobil výjimečný. Vůz poháněly baterie, jejichž 350kg 
bylo v zadní části vozu. Dva stejnosměrné trakční elektromotory o výkonu každého 2kW poháněly každý 
jedno kolo. Brzdy byly už tehdy rekuperační“, kdy při brzdění dobíjely akumulátory. Základní dojezd vozu 
byl 30-50km. Třídvéřový 2+2 místný vozík nebyl brzdou ani v běžném provozu. Přes maličký výkon se 
dokázal z křižovatky odrazit na čtyřicetikilometrovou rychlost za 11s, což v tehdejším běžném provozu 
stačilo.    
   EMA sklízela obdiv nejen v ulicích, ale i na autosalonech. Zástupci velkých automobilek se tísnili kolem 
stánku se sympatickým vozítkem a pěli chválu na její krásu, prostornost i zpracování. Vůz nejenže 
dosahoval světové úrovně, ale v mnoha ohledech ji převyšoval o notný kus. Nicméně centrální plánování 
RVHP  rozhodlo, že Československo již vyrábí automobilů dost (Škoda a Tatra) a je třeba nechat něco také 
na jiné státy, aby to bylo „spravedlivé“. A tak bylo elektromobily pověřeno Bulharsko.  
   Když VUES neuspěl s malým městským vozítkem, zkusil 
to jinak. Upravil rozvážkový vůz Barkas B1000 na 
elektromobil, kde místo spalovacího motoru namontovali 
elektromotor o výkonu 17kW. Druhý takový vůz dostal 
laminátovou nástavbu (viz.foto). Bohužel ani tyto plány 
nenašly uplatnění.  
   EMA1 je dnes v brněnském Technickém muzeu, EMA2 
valník, později předělaná na mikrobus je snad také 
zachována, z druhé EMY2 zbyla jen zarostlá laminátová 
nástavba v zahradní osadě. Můžete si ji koupit. Ale co s ní? 
 
Text: Michal Primák                 Foto: Archiv Michala Primáka    



 

 

 

PRINCEZNA z Vršovic 
 
   Tak uplynul už zase nějaký ten týden od 
našeho posledního společného setkání nad 
vyprávěním o zaniklé, ale slavné 
francouzské značce, a už je tu další část, 
dnes již konečná. 
 
   Čím začít? Nemám to jednoduché, čas sice 
tříbí to lepší ze vzpomínek, zahlazuje rány a 
léčí křivdy, ale mnohdy strhává cenná 
svědectví uplynulé doby do hlubin zapomnění 
– lékařsky se to nazývá sklerosa a je to nemoc, 
díky níž se pořád dovídáte NĚCO NOVÉHO a 
naprosto neznámého … ☺ 
   Budu se snažit nějak šaramantně navázat na 
minulé vzpomínky. Rozloučili jsme se v okamžiku, kdy se mi ukázaly dvě Ariane, ale představa se ukázala 
být šalebná, neboť jim (zatím ☺) nebylo dovoleno získat trvalé bydliště u mne. Nevzpomínám si, že bych v 
těch letech viděl někde další Ariane nebo i Vedette, nějak se mi vyhýbaly. Ostatních Simek však bylo stále 
dost. Provokativně na mne jukaly z filmového plátna či TV obrazovky, čím dál častěji se objevovaly v 
zapadlých zahradách či za levno v inserci, samozřejmě v odpovídajícím stavu. Přešla politická smršť 
listopadu ´89, kterou jsem s přáteli proseděl v tehdy útulném Branickém sklípku, nějaký čas jsem totiž 
nejezdil – jaksi – z moci úřední … Ehm ehm … nakonec, proč to tajit, dnes už je to dávno historie. No, 
občas jsem se díky kamarádům a přátelům i svezl, někdy ve všedních, jindy v docela zajímavých autech, ale 
na tu pravou Simčí příchuť stále ne a ne narazit. Chtěl jsem se vypravit na podívanou za Simkami do Polska 
a Maďarska (dovážely se tam více než k nám), ale k téhle turistice nikdy bohužel nedošlo. Sousední země 
nebyly Simce nijak nakloněny, v Německu už tradičně, tam byly francouzské, britské a americké vozy 
vždycky poslední, zatímco nad nimi většinou vítězil VW. Dokonce i autokatalog z r. 1964 se zmiňuje o 
Vedette ve smyslu, že se „díkybohu“ už 
přestala v Evropě vyrábět. Zato takový 
prdolet, kterým byl třeba dvoutaktní Auto-
Union ve stejné objemové třídě jako uhlazená 
Aronde, vyvolával sladké a slizké záchvaty 
vášnivého motoristického vlastenectví, ač si 
Simce nemohl – odpusťte – ani přičichnout k 
výfuku … Takže tam jste potkali tak 
maximálně nějaký novější Talbot, a to ještě 
nejčastěji v Alsasku nebo Lotrinsku, tedy 
spolkových zemích v bezprostředním 
sousedství Francie, kde bylo obyvatelstvo celá staletí v majetku jednoho či druhého státu, řádně promíchané, 
svázané pletenci genových seskupení a příjemně frankofonní, zejména ke stolování a motorismu. V 
sousedním Rakousku byla situace lepší, Simky tam tradičně měly poměrně silnou posici, ovšem to platilo 
většinou pro klasicky řešené modely, ale také pro 1100 a hlavně 1000, která tam byla velmi oblíbená. 
Rakušané se také k autům chovali šetrněji, takže tam bylo možné ještě na přelomu 80. a 90. let potkat běžně 
provozní Fordy z 60. a 70. let, Mercedesy „Ventilačky“, Rekordy C, ale i Simky či třeba Triumphy a Rovery. 
Na jednu lahůdku si vzpomínám – a vidíte, zrovna to bylo v Německu. Tenkrát mě kdosi poprosil, jestli 
bych mu tam nejel tlumočit při koupi asi dvou aut, tak jsem jel – a v jedné ohradě s ojetinami jsem uviděl 
krásnou 1100 ve světle zelené metalise, pokud se pamatuji, tak za nějakých asi 400 DM. Tenkráte se sice 
platilo clo a dovozní daň, ale zato ještě asi půl roku (myslím, že do konce srpna 1991) přihlásili doslova 
všechno. Simčička měla nějaký ten puchýřek, jeden blatník evidentně přestříkávaný, poměrně ošlapané 



 

 

 

pedály, ale to, co rozhodlo o zanechání Simky v Německu, byla hrouda špíny a smrdutého oleje, která 
pokrývala celý motor. Takže jsem se ani nesnažil čtyřválec oživit, natož abych zkoušel ukecat nějakou tu 
slevičku … No, dál nemá cenu rozvádět nedávnou historii – no jo, ale ono to už je taky skoro 25 let …. �. 
U nás se nějak zadrhnul čas. Simky se ne a ne objevit v nějakém zajímavém počtu mezi veterány, navíc v té 
době panoval velký rozkol v Autoklubu, nevědělo se, jak dál s testacemi, s provozem na SPZ pro historická 
vozidla a každý házel klacky pod nohy každému. Příjemná atmosfera … Jezdil jsem tou dobou Žigulíkem 
patnáctistovkou, pak Ritmem 75, Dacií, taky BMW, a posléze jednou z dvojice u nás existujících Cortin GT 
Mk.II. Tou dobou jsem taky začal vozit nemocného tátu, kterému se rapidně zhoršovalo zdraví, bohužel 
jsem pochoval i mámu, což byla rána, z níž jsem se dodnes nevzpamatoval, stačil se poznat s nynější 
manželkou a stále toužil po Simčích prožitcích. S mým nejlepším kamarádem Luďkem jsme se vídali denně 
a vedli spolu sáhodlouhé rozhovory o náklaďácích, autobusech, Simkách, amerikách a ostatních značkách, 
ale také společně jezdili do Prahy. No a pak přišla jedna taková naprosto běžná cesta, kdy jsme si každý 
vyřídili potřebné a vraceli se 
přes Vršovice směrem na 
Žižkov a Vysočany ještě 
posedět se známými před 
večerní cestou domů. A 
zrovna jsme jeli kolem toho 
vršovického autobazaru na 
Třídě SNB (jojo, zase ty starý 
názvy, ale budete si muset 
zvyknout), myslím, že to bylo 
naproti Bohemce, a jak jsme 
zastavili na červené, mimoděk 
jsem pohlédl doprava za plot 
bazaru – a a a a … ne, nedá se 
to vypsat … při nejlepší vůli 
nedokáži přenést na papír 
emoce a sud hormonů, které 
mi v mžiku čvachtavě 
kolovaly v organismu. Nad 

(tehdy) novými plechovými 
plívami vyčnívala dvacet čísel 
nahoru zaoblená kulatá černá 
střecha, okenní rámečky 
pořádně chromované a 
elegantní panoramatické zadní 
okno. Třebaže tam nebylo víc 
vidět, já jsem VĚDĚL, že je 
to Simca, VĚDĚL jsem, že je 
to Ariane – a víte jak? Tak to 
jste dobří, já sám to totiž 
nevím dodnes … ☺! Patrně si 
srdce vyměnilo informace se 
skrytými zákoutími mé 
smutné duše, a společnými 
silami se rozhodly naředit 
tesklivě černý asfalt v mých 
žilách jarně kolotavým 
proudem mladistvé krve … 



 

 

 

Strhl jsem volant doprava, naftový třílitr zabrumlal v obrátkách, čemusi jsem se vyhnul a to „něco“ na mně 
plivlo ošklivou nadávku via klakson, a už jsme byli v úzké jednosměrce, o pár vteřin později zaparkovali a 
já nějak nemohl nahmatat kličku od dveří … Trochu jsem se třásl, klepaly se mi ruce, suchému a 
vyprahlému hrdlu nepomohla ani vandalská porce nechutně zteplalé přeslazené sráděry, ale vyvlekl jsem se 
z auta a společně jsme kráčeli osudu vstříc … Neslyšel jsem motory aut, zvonění elektrik, křik hrajících si 
dětí, v hrudi mi bušil tunový perlík do festovní železné kovadliny, a jednu chvíli se mi dokonce zazdálo, že 
se obloha a okolní domy nějak zachvívají – jako bych měl v očích vláhu … Já vlastně ani nevím, jestli tam 
byla, či ne … Srdce nelhalo, jednalo se o Ariane 4 v základním vybavení, pouze s příplatkovým topením 
(ano, je to tak, v serii se montovalo jen na export do vybraných lokalit a pak od typu L výše – tohle byl 
standard). Poznávací značka začínající písmeny ABZ, dveřní těsnění z ohavně vzorkované gumy barvy 
střevní příhody, lehce zmatovělý lak, sem tam šrám, nádherná – ale naprosto nepopsatelně nádherná vůně 
vzpomínek a prožitých historek v interieru, vyhřátém odpoledním sluníčkem, sešmajdané pneumatiky, ale 
sem tam byl ještě rozpoznatelný nějaký vzorek a červená nálepka na zadní SPZ, jejíž datum by mi nedávalo 
absolutně žádnou šanci při vysvětlování čehokoliv dopravní policii … ☺. Karoserie se šedivěla slabounkou 
vrstvou prachu, Simca tu stála evidentně už nějaký ten den (pět týdnů, jak jsem se záhy dověděl: „A divíte 
se, pane? Dyk to auto tady nikdo nezná!“), ale to už jsme šli do dřevěného kiosku, kde sídlil prodej. Ještě 
jsem se zapomněl zmínit, že Ariane byla k mání za naprostý pakatel, za cenu ojeté a záplatované stopětky 
toho nejstaršího ročníku … Simku jsem okamžitě zálohoval, jeli jsme sehnat zbytek kupní částky od 
chápavých kamarádů, kteří věděli, že jsem střelený ☺, ti zbytek zapůjčili, a jelo se zpět do Vršovic. Řídil 
Luděk … Věříte? Já nějak nemohl, ruce mi zvonily v rytmu Šavlového tance, zpocenou dlaň jsem držel na 
peněžence s několika málo bankovkami a dokonce mi tehdy ani nechutnala oblíbená Kentka … Obchod byl 
dílem okamžiku – a já jsem se stal – STAL – slyšíte, jak to fantasticky zní – JÁ JSEM SE STAL majitelem 

své první Simky Ariane … Hergot Fagot, já to prožívám 
znovu, klávesnice je poprskaná, každou chvíli zmáčknu 
tři čtyři písmenka naráz a srdce začalo dunět v rytmu 
velkoobjemového osmiválce …  Dostal jsem smlouvu, 
zároveň nahrazující na tři měsíce (s možností 
prolongace) technickou prohlídku (JOJOJOJOJOJJJJJJ 
JUPÍÍÍ !!!), cedulku zpoza okna, pár papírů, velký a 
malý technický průkaz, a také několik filigránských 
klíčků na dvou kroužcích. Jedny byly ještě původní, 
francouzské a krásně ošoupané, pokyny nebyly uděleny 
žádné – bodejť by jo, když sami bazáááristi věděli 

prdlajs ☺ - a teď to bude trochu zdlouhavé, ale snad to spolu se mnou vydržíte: odsunul jsem ochrannou 
klapku na zámku, lehounce pootočil klíčkem, vytáhl jej – a pak jsem už jen přijal pozvání od mé nové lásky, 
abych vplul do její náruče … Masívní chromovaná klika mi padla do ruky jako ulitá, rozklepaný palec našel 
mačkací tlačítko a stiskl jej, dveře lehounce skříply v pantech, na slunce se prodral stříbřitě opalisující 
prachový obláček, a já – nevím, snad jsem něco řekl, nebo jsem aspoň chtěl … ☺. Klíček se ve vteřině 
znovu zasnoubil s malou spínačkou na přístrojové desce pod sdruženým obdélníkovým budíkem, a já se 
opřel, dovolil měkoučkému opěradlu, aby na zlomek vteřiny povolilo a pak mne obejmulo, a upřel jsem oči 
nejdříve na krásný prolis kapoty s hřebínkem uprostřed, na drobné chromované stěrače, vydávající svědectví 
o době, kdy i déšť byl radostí, nezvykle nízké přední okno, kulaté venkovní zpětné zrcátko, jež se bezmocně 
otáčelo k vozovce, a nakonec na přístroj před mýma očima, vsazený do elegantní oceli přístrojové desky. 
Něco – něco mi na něm maličko nesedělo, ale ještě jsem nepřišel nato, co vlastně … Ale doma bude času 
dost … Pootočil jsem klíčkem doprava, s cvaknutím se rozsvítilo několik kontrolek s nezvyklým barevným 
schematem (oranžové dobíjení, červené blikače a zelené dálkovky) a pak už jen překonat ty poslední dva 
milimetry. Snad jsem zas ani nedýchal … Palcem a ukazováčkem pravice jsem překonal poslední „Point of 
no Return“, zachraptěl starter, motor se dvakrát nebo třikrát protočil – a rozběhl se!!!! Mizející barevné 
hvězdičky kontrolek mi dodaly jistotu a tak jsem jedním krátkým pohybem páky pod volantem dal neutrál 
(šel tam skoro sám) a nechal motor líně se převalovat ve volnoběžných otáčkách … Bylo to fascinující … 



 

 

 

Stále jsem si nemohl dost dobře zvyknout na pocit, že ji mám! Že mám ARIANKU!!! A asi tehdy jsem 
poprvé nevědomky použil oslovení, jenž jsem pak vyslovoval při každém loučení, po každém nasednutí, při 
každém pohlazení lesklé černě přístrojového panelu – prostě jsem tý nádherný Simce řekl „ty moje 
Princezno!“. Musím si dát pausu, nějak mi zaštípalo v očích a v nose, člověk asi fakt není kámen bez citu, a 
láska ke stroji je na rozdíl od lásky k člověku trvalá, věčná, nezrušitelná a nevypověditelná … ☺. Tak už je 
to dobrý, už nejsem v roce 1995, ale o devatenáct let později. Mezitím se chod motoru ustálil a lehoučké 
cvakání ventilů připomínalo rejdění ptačích zobáčků na plechové římse – každá jiskérka ze svíčky blikla na 
Simčí počest, každé ťuknutí nohou na plynový pedál pozvedl hlas stroje do nádherného brummenda, no a 
přede mnou (před námi, protože Luděk seděl vedle a možná to prožíval se mnou ☺) byla první cesta: páku 
do tří prstů, jemně k sobě a nahoru - „klok“ - jednička je tam, dlouhý předlouhý chod spojky, a až někde 
úplně nahoře zabere, Simca se po dlouhých dnech pohne, diagonální pneumatiky 5,90 x 15“ zatlačí 
kaménkovou drť do podloží, zpocenýma rukama svírám věnec volantu (co je to na něm za hnusný černý 
vixlajvantový potah? Vypadá to jako scíplotina plaza ….), dvě a půl otáčky do plného pravého rejdu – a už 
je tady!!! Už je tady!!! To je ten tón všech tónů! Ten jsem slýchával z letitých aut celé své mládí! Zvuk 
rovného ozubí první rychlosti, bzučivě kňouravý mechanický zpěv, který ale uvnitř zněl nejen mnohem 
jinak, ale i intensivněji, levá noha konečně slezla ze spojky a Simca se plavně a houpavě rozjela. A kam? 
Domů ještě ne, ještě se na rampě podíváme zespodu, co to vlastně vezeme … ☺. Já vím, že si teď mnozí 
říkají: „Vidíte ho, troubu, to se měl podívat, než zaplatil“ -ale tak to není, i kdyby pod autem bylo termitiště, 
kdyby na každé nápravě visel hrozen granátů obalených Semtexem – no prostě kdyby čert rajtoval kozu, už 
ji nepustím, Princezničku … ☺! 
   Nevelká třináctistovka vyhnala poněkud namáhavě Simčičku na strmou rampu … No, co jsme mohli 
vidět? Auto sice nikdy nebylo bourané, ale ani neprodělalo žádný větší mechanický zásah a o renovaci se 
vůbec nedá mluvit. Opotřebovanost celé mechaniky mluvila jasnou řečí … Bohužel … 

   No a pak už nic nebránilo prvním 
jízdním dojmům … ☺. Takže – jak 
na mne jízda ve vysněné Simce 
zapůsobila? Snad prvně promluví 
duše a až pak vás seznámím s 
reálným pohledem, možným jen z 
dvacetiletého odstupu. Zavřením 
dveří a nastartováním jsem se ocitl 
v docela jiném vesmíru, v 
soukromém a nedobytném jako 
čtvrtý rozměr. Byl jsem obklopený 
vším tím, co jsem si za dlouhé roky 
vysnil. Seděl jsem skoro vzpřímeně 
za velkým volantem, nadosah jsem 
měl krásnou řadící páku, kolem 
spoustu, ale opravdu spoustu 

prostoru (není divu, Ariane vznikla původně jako taxík z kombinace karoserie Vedette a úsporného motoru 
Aronde), lavicové sedadlo pro tři osoby vpředu a tři vzadu, a motor, jevící poměrně slušnou chuť k životu. 
No a praxe v pražských ulicích – doslova a do písmene odpovídající stavu auta: Simca hodně špatně brzdila, 
a pokud už, tak se zablokovalo pravé přední kolo a auto udělalo radikální úkrok vpravo! Na to jsem si 
okamžitě zvykl a každé prudší zabrzdění kontroval půlotáčkou volantu doleva … Někde musel být defekt na 
plynovém lanku, protože pedál neměl moc prostoru a byl tak trochu spadlý na podlahu – tak trochu dost … 
☺. Spojka ještě něco mohla najezdit, ale brala až úplně nahoře, to mi moc nevyhovovalo, ale v momentě 
nebylo jiné řešení. Rozjezd – hodně krátká jednička a po několika metrech už v nepříjemných otáčkách, 
slušná dvojka – a trojka, se kterou bylo nutné počítat na skoro všechny kopce – dlouhá, elastická, ale musela 
se zařadit zavčas, jinak Simčička ztrácela dech a ke slovu pak přišla dvojka a na některých velkých a 
zatáčkovitých krpálech i jednička! Holt Vysočina nejsou pařížské boulevardy, po nichž Ariany klouzaly 



 

 

 

lehce a s hravostí … Evidentně bylo nutné používat meziplyn při každém řazení dolů a jedničku z dvojky 
„za pochodu“ - to bylo spíše dílem náhody, než vzájemné spolupráce pravé ruky a převodovky. Topení 
opravdu není a nebylo silnou stránkou francouzských aut, protože tenhle alibistický název neslo jen pro 
označení samo. Větrák se snaživě rozbzučel na dvě rychlosti, ale pokud jste chtěli teplý vzduch, muselo být 
venku léto … ☺. V zimě prostě jeden svetr navíc, ale s tím už jsem nějak dopředu počítal, hlavně díky 
vyprávění táty, který si na topení v jeho nové Aronde nejvíc cenil saka s beránčí podšívkou – nezbytného 
doplňku auta na celou polovinu roku ☺. Osvětlení bylo – jak se zdálo – bez problemů, páčky a spínače na 
obvyklých místech, kde je řidič logicky očekává a dole, na kardanovém tunelu jakási polička, upravená 
patrně ze škodovácké, a v ní trůnil pořádný skleněný popelník. Ten v přístrojové desce byl popelníkem jen 
podle označení – tak na jeden vajglík z Gitanesky … Hned jsem to vyzkoušel, kouř se radostně rozptyloval 
po velkém prostoru uvnitř a vlastně ani nedával najevo, kolik ho tam je … Docela pomalu jsme jeli domů, 
měli jsme to přes Kolín a Čáslav nějakých 160 kilometrů. Bál jsem se zrychlit nad 70, většinu cesty jsem 
strávil pod touhle hodnotou, hlavně kvůli těm brzdám a – prostě, chtěl jsem si panenskou jízdu vychutnat. 
Tak jsme se šinuli podvečerním sluníčkem na Vysočinu, první větší kopce u Chotěboře jsme projížděli už za 
tmy. Ovšem, jak jsem si začal všímat, motor nějak MOC brzy začínal ztrácet dech – i na ten nevelký výkon 
53 koníků a navíc ve vyšších otáčkách pocukával … Karburace? Uvidíme … Dojeli jsme domů, zaparkovali 
obě auta, odvezl jsem Luďka a při návratu, když reflektory Piána vyhmátly z tmy vysoký černý obrys 
poměrně velkého auta, podruhé jsem se rozechvěl. Jo, je to pravda, Ariane parkuje u nás doma!!!! 
Konečně!!! No a taky jsem vám ještě nepopsal jednu zajímavou vlastnost téhle mé nové akvisice: Ariane 

měla přímo rallyový zvuk, ne snad od motoru, jeho 
pobroukávání doslova uspávalo – ale od kol. 
Poměrně hodně „jeté“ pneumatiky běžného rozměru 
z Octavie, Moskviče 407, kulatého Wartburgu, apod. 
- se při projíždění prakticky každé (i mírné) zatáčky 
projevovaly kvíkáním, při rychlejším průjezdu (nad 
30 km/h) zběsile filmovým vytím, třebaže se zbytek 
auta choval naprosto klidně! ☺! Prostě asi geometrie 
byla v pr … i, při celkové vyběhanosti kompletního 
chassis by bylo zbytečné nalhávat si opak. 
   Celou noc jsem nespal, a několikrát jsem vyběhl 
ven podívat se, jestli Princezně něco nechybí! 
Manželka přijala nový přírůstek a člena rodiny s 
pochopením, protože ještě netušila … Tehdy si ještě 
myslela, že mne „berou“ jen Simky a ameriky, 
popřípadě nákladní historie … 
   Přišlo ráno a já byl po probdělé noci v horším 
stavu než Simčí chassis. Byli jsme s Luďkem 
domluvení na podrobné prohlídce, první z nekonečné 
řady dalších prohlídek, u nichž mi tenhle můj kámoš 
a parťák do jakékoliv nepohody vždycky asistoval. S 
plynovým táhlem jsem měl pravdu, drhlo a 
potřebovalo jen promazat. Konečně jsem taky 

otevřel kufr a podíval se na zásobičku dílů, kterou jsem nestačil zkontrolovat dříve: tak nějaké drobnosti, 
hlavně z elektriky, náhradní zadní svítilna, části řízení – podle hrozného zjevu vyzobané z totálního vraku, 
ale hlavně: karburator, originál Solex, v původní krabičce, sice už používaný, ale čistý a zachovalý. To 
rozhodlo … Během okamžiku jsme v Simčích útrobách zahlédli československý Jikov a po jeho demontáži 
se objevila vrtulka, kterou jsem viděl poprvé v životě. Luděk to ale znal, a tak jsem se hnedle dověděl o 
praxi mezi našimi šetřílky, kteří dokáží seškrtit i naprosto hospodárný motor (Simca měla vysledovanou 
spotřebu mezi 6 a 7 l/100 km v jakémkoli jízdním režimu) a de facto z něj udělal hynoucí mrtvolu. Vrtulka 
letěla do krabice s díly hned vedle Jikovu, a já konečně mohl vyzkoušet, že Ariane – i když vezmu v potaz 



 

 

 

sílu čtyřválcové třináctistovky a koncový převod – není žádnou chcíplotinou. Asi kilometr za městem 
začínal dlouhý, táhlý, i když nepříliš vysoký kopec. Trochu klamal tělem: nezdál se nikterak vyčerpávající, 
ale dokázal ze slabších motorů vinou špatného odhadu okamžiku přeřazení vytáhnout poslední špetky síly! 
Princezna jej „vzala“ na trojku, což by ještě včera nebylo možné. Doslova ožila, reagovala na sešlápnutí 
plynu nadzdvižením přídě s usměvavou maskou ve tvaru „pusinky“ a slušnou akcelerací, a nijak se nebránila 
mé běžné cestovní osmdesátce. Co vám mám povídat, nastaly nádherné časy … Broukání motoru se stalo 
mou každodenní zvukovou kulisou, ale současně i narkotikem, jehož příděl si srdce žádalo a doslova 
vynucovalo. Jezdil jsem se staženým okénkem, loket nedbale vyložený ven, poslouchal jsem bzučení 
převodů i zběsilý jekot pneumatik, dopředu signalisující, že se blíží něco nebezpečně rychlého a 
nezkrotného! Teprve podle udivených obličejů okolostojících jsem poznal, že očekávali cokoliv, ale určitě 
ne černé pětimetrové auto na uzoučkých gumách, kolébající se po silnici, jedoucí naprosto mírumilovnou 
rychlostí, ale doprovázené strašnými zvuky ☺! Jsem si to prostě užíval … 
Ale také jsem večer zalistoval v dokladech a zjistil, že velký techničák už je druhý, a nedovím se z něj 
prakticky nic, kromě jmen dvou předchozích majitelů. Rokem výroby 1963 byla Princezna mladší než já ☺, 
ale jako pravá rozmarná francouzská dáma mne, staršího, ovládala od prvního dne a docela sebejistě. Ostatní 
údaje je možno vyčíst z jakéhokoliv katalogu.  
   Doma jsem sedl a napsal oběma minulým majitelům. Víc se prostě dělat nemohlo. A teď si můžete myslet, 
že tím byl hlad po Ariankách konečně ukojený, ale nic není pravdě dál … Ba naopak: všechny smysly byly 
první nadílkou jen podrážděné a dožadovaly se další Simčí porce! Co se dalo dělat? Odmítnout? Nesmysl … 
To je krátkodobé a nebezpečné řešení – prostě jsem to nechal příslovečnému „koňovi s větší hlavou“, ale 
věděl jsem, že Princezna nebude dlouho sama. 
   Myslím, že bude nejlépe, když uvedu nejdříve některé pozoruhodné zážitky a teprve, až tohle thema 
vyčerpám, můžeme přejít k dalším autům … Bude to prostě taková trochu nesourodá řada zážitků bez 
časové posloupnosti, nic jsem si nezapisoval, takže se budu muset spolehnout na mou (tehdy) ještě 
superlativně pracující paměť … ☺! Toť mi odpusťte, jestli každý odstavec bude začínat slovy „To jsme 
jednou jeli s Princeznou … „ 
   Můj táta už byl v té době těžce nemocný, velmi omezeně pohyblivý a se zbytky zraku, takže z oken svého 
horního atelieru zahlédl namísto Princezny jen jakousi tmavou šmouhu bez kontur. Ale na setkání se Simkou 
se těšil – bylo to na něm vidět (sakra, už mi zase pálí v nosu a vidím rozmazaně) – a tak jsme mu s 
manželkou několik dní po příjezdu se Simkou pomohli dolů na ulici (prakticky jsme jej museli snést) a já 
jsem předjel s Princeznou, táta si otevřel dveře, sedl si dopředu – a úplně roztál!!! Dotýkal se palubky, 
zblízka si prohlížel každý detail, který viděl, a pak mi řekl, že pojedeme koupit svíčky, a na hřbitov ke hrobu 
mé mámy. Já to tady musím přerušit, na klávesnici nevidím, nějak se mi to nepovedlo zadržet … To se při 
spontánním psaní stává … Ale vy určitě pochopíte, že se člověk nemusí stydět za slzy pro ty, které miloval, 
a kteří milovali jeho … Zkrátka – táta po návratu prohlásil, že větší Simkou v životě nejel a pak dodal, že 
takovou by tenkrát potřeboval … ☺ 
   Tak teď něco z onačejšího soudku: určitě víte, 
že se člověk může snažit sebevíc, ale když ho 
osud chce konfrontovat s mamlasem, nemá 
šanci … A tak jsem jednou do Simky posadil 
manželku a teprve ročního syna a kamsi jsme 
jeli. Urazili jsme ale jen pouhopouhý kilometr, 
když se ulice u kulturního domu stáčela doleva, 
tak jsem zařadil dvojku a začal kroužit. Proti 
nám vyjel červený Favorit. Měl místa dost, byl 
jsem na své půlce – a tak ani nevím, jak se 
vlastně stalo, že Favorit poskočil a bouchl 
předním nárazníkem někam k levému zadnímu 
kolu. Vyletěl jsem z auta s vidinou mnohaletého 
trestu za vraždu a zpoza volantu škodovky se 



 

 

 

vysoukala taková mladá praštěná děvenka (znal jsem ji od vidění, bydlela nedaleko) s tím, že si spletla brzdu 
s plynem a má vůdčí list teprve 14 dní. Její přítel (seděl vedle a Favorit byl jeho) taky vylezl a začal 
vypiskovat cosi ve smyslu, že je to moje vina a že jsem jel blbě.... No, manželka pak říkala, že jsem řval tak 
strašlivě, že z hospody v kulturním domě vylezli štamgasti a se zájmem přihlíželi, mladíček koupil jednu 
malou výchovnou, po níž třaslavým hlasem řekl, že mi to hned nechá opravit. Tak se také stalo, auto jsme 
odvezli do nedalekého městečka, nechali ho u karosáře, zklidněný a zhluboka dýchající mlaďas mě dovezl 
domů, ráno pro mne přijel, zajel se mnou pro uzdravenou Princeznu, zaplatil za opravu a bylo to. Vidíte – 
když je dobrá vůle, tak jde všechno … ☺ 
   Také jsem netrpělivě čekal na odezvu od bývalých majitelů. Ten poslední se mi neozval, ale napsal mi ten 
předminulý, který měl ještě půl garáže dílů včetně plechařiny a skel, a mohl mi poskytnout pár údajů z 
dokladů, co si opsal: určující pro mne bylo, že Simca se na naše území dostala jako ojetá v roce 1969, když 
ji bývalý PZO Tuzex dovezl na valutový prodej. Adresy dalších předchozích majitelů neměl, ale já jsem 
vlastně nic jiného nepotřeboval, než co jsem měl. Tehdy už jsme měli s Luďkem pronajatý v nedaleké vsi 
kravín na naše poklady. Domluvil jsem se tedy s původním majitelem Simky, a když měl cestu poblíž, 
naložil plnou dodávku dílů a zastavil se v kravíně. Půl hodiny jsme to vynášeli, ale pak jsem viděl, že mám 
dva celé a jeden rozebraný motor, nějaké převodovky, asi pět předních a čtyři zadní okna, z toho dvě ještě ve 
francouzském balení, ale také troje dveře v hnusné hořčicové barvě … Nad hlavou se mi okamžitě udělala 
bublina a v ní se rozsvítila žárovka: jo, to je ona, ta Simca z branického stavebního pozemku, kterou jsem 
tehdy, někdy v roce 1986, zahlédl z oken bytu své „kamarádky“. Všechny příběhy se zřejmě v jednom 
společném bodu dotýkají, jinak si to nedovedu vysvětlit! 
   Když se mi takhle úspěšně povedlo zkontaktovat jednoho z majitelů a navíc v dokonale hmotné podobě, 
zkusil jsem další krok. Dal jsem si několik nocí pernou práci a vytahal jsem asi šest nebo sedm dobových 
insercí na prodej Ariane, kde byla přiložená i adresa. Na každou adresu jsem napsal, uvedl, proč píši zrovna 
teď a přiložil foto Princezny. Zadavatele inserce jsem poprosil o sdělení, kam se poděla jejich Simca či zda ji 
stále mají nebo zda mi nemohou posloužit fotkou či jiným poznatkem. Pokud se nemýlím, přišly tři 
odpovědi: v prvním dopisu mi majitel nabízel nějaké plechové díly, ale při osobní návštěvě se ukázalo, že 
jde o přední blatníky a nějaké drobnosti pravděpodobně z Opelu Olympia Rekord P2; naštěstí to nebylo 
nijak daleko, tak náklady nebyly nijak zdrcující. Další odpověď přišla ze Slovenska od jisté mladé paní. Ta 
věděla velmi dobře, o co jde, protože Arianu měla doma, a navíc také černou, jak mi řekla po telefonu. 
Domluvili jsme se s Luďkem, že spojíme 
příjemné s příjemným, podíváme se na Simku 
a zároveň navštívíme pár přátel z amerických 
srazů, žijících v západním Slovensku. Malou 
vesničku jsme našli až dost pozdě, už 
prakticky za tmy, navíc majitel nebyl proti 
očekávání doma, ale byli jsme přivítání, 
pohoštěni domácím štrudlem a posléze 
odvedeni pod kůlnu, kde za igelitovým 
paravanem stál GAZ 69 a vedle něj černá 
Simca Ariane. Nádhera!!! Z několika metrů se 
dalo říci, že je to dvojče Princezny, ale nějak 
neposlouchala starter a museli jsme ji na dvůr 
popotlačit. Přitom jsem si všiml, že má vzadu 
svítilny z Moskviče 408, ale dlouho mi to 
nevrtalo hlavou: Asi někdo do něčeho nacouval, říkal jsem si. Vnitřek pěkný, zachovalý, motor se zdál být v 
pořádku, čistý a udržovaný. Ovšem mladá paní nevěděla, jestli to manžel opravdu prodá, a když jsme tedy 
snědli všechen štrudl, měli jsme se k odjezdu. Dostal jsem adresu, ale nebudu vás napínat: po slibném 
začátku jednání z toho nakonec nic nebylo. Mám dojem, že se slovenský majitel obával možných 
komplikací, neboť Simca měla stále původní značky a pán žil ve stálém strachu před úřady. Po výměně 
několika dopisů a pár telefonátech už se nikdo neozval a zatím jsem nepátral, kde Ariane skončila, i když 



 

 

 

adresu mám stále schovannou. Tím spíše, že mi mladá paní říkala ještě o jedné Arianě na Slovensku, prý 
tmavočervené. Ale ani Michal, ani já jsme o ní neslyšeli. Poslední odpověď byla přátelská, stručná a 
výživná. Zněla přibližně takto: „Vážený pane Kopáčku, i když je Ariane dávno z domu, musím Vám 
odepsat, protože jsem do dnešního dne neznal nikoho, kdo by odpovídal na insertní nabídku po devatenácti 
letech.“ ☺! Ovšem ani on už nevěděl, kam se jejich Ariane poděla, jen to, že prý byla šedivá. 
   Jednoho dne jsme se s manželkou a synem vypravili kamsi do ZR a domů jsme se vraceli příjemnou 
oklikou lesními silnicemi za krásného počasí. To ovšem trvalo jen asi 20 kilometrů, pak se prudce zatáhlo až 
do antracitové barvy, spadlo pár půllitrových dešťových kapek a hned nato začala smršť! Obloha otevřela 
stavidla a vypustila na nás arsenal svých bojových prostředků, počínaje rachotem hromů, blesky, průtrží a 
krup. Ty byly velikosti ptačích vajec a tak slabě čalouněným stropem Simky pronikaly dovnitř rány, hotové 
staccato, od kapoty odskakovaly bílé koule jak míčky při losování Sportky, ale to už jsme vyjeli z lesa a 
tenhle fofr začal naplno! Vzduchem létalo listí, malé větve, na asfaltu byly potoky vody, bláta a krup, a pod 
každým rozložitým stromem stálo jedno odpudivé nové auto s majitelem podělaným strachy, kteří třeštili 
zraky na Simku, která se jako ledoborec prodírala rozjitřenými živly, pranic nedbajíc nástrah přírody, 
protože JE TO PŘECE SIMCA!!! Pevné auto z pravé oceli bez náhražek! Metal jsem hektolitrové sprchy na 
obě strany, malý synek se zezadu smál blahem, protože nadevšechno miluje bouřky, já jsem pak přeřadil na 
trojku do vyšších otáček, protože zespodu nebyl motor nijak chráněný a občas šel na tři válce, ale po tomhle 
výkonu jsem si Princeznu zamiloval ještě více. Statečné auto, na nic si nehrající, prosté, jednoduché, ale 
chránící své majitele – a myslím, že mi Princezna rozuměla! Toho dne náš vztah kvalitativně gradoval … ☺ 
Přibližně v té samé době jsem vezl manželku z (patrně) z nemocnice, a zastavili jsme se ještě na poště. Zajel 
jsem mezi tehdejší produkci u chodníku, Simca vedle ní byla o dvacet centimetrů delší na každou stranu a 
do výšky vynikala ještě mnohem více. Z výšky řidičova sedadla jsem tak mohl pozorovat pachtící se 
automobilovou drobotinu. Manželka šla na poštu, syn vzadu spinkal a já si teprve teď všiml dvojice kluků, 
stojících hned naproti autu. Mohlo jim být tak asi 13 let, ono se to už dneska těžko poznává. Okénko bylo 
samozřejmě dole a nějak se ke mně dostal zbytek jejich konversace. Skončila větou „vole, to je sráč ...“. 
Měli samozřejmě na mysli Princeznu, tak jsem se několikrát zhluboka nadechl a pak se mladých, zdvořilých 
a zajisté vychovaných chlapců zeptal, proč by moje auto měl být sráč a zda vůbec znají značku Simca? 
Samozřejmě neznali, opak jsem ani nečekal, tak jsem zopakoval dotaz na sráče – odpověď byla překvapivě 
strohá: „Protože je to STARÝ!“ Přátelé – a mne v tu chvíli zamrazilo: to je tedy plod snahy o obnovu 
českého vozového parku? Z tohohle má za několik let vyrůst generace, která by měla alespoň brát na vědomí 
(pokud už ne ctít) historii a její artefakty jako takové? To je historka, z níž mne dlouho mrazilo, a nikdy na 
ni nezapomenu … �. 

   Simčička se mnou sjezdila kdejakou 
veteranskou akci v okolí i vzdálenou. 
Tak jsme se podívali např. do 
Holešova na setkání historických vozů, 
do Brna na jakousi bursu, samozřejmě 
na všechny akce domácího Veteran 
Clubu ZR, ale jednoho dne roku 1996 
jsem se rozhodl, že si pojedu poprvé (a 
naposled) v životě projet věkem dýšící 
a památnou silnici ze Zbraslavi nahoru 
na Baně, po stopách všech vynikajících 
závodníků, co jich jen u nás bylo. 
Předem jsem se nehlásil, ale brzy ráno 
jsem se vypravil do Prahy. Ale něco 
nebylo v pořádku: Simca pořádně 
nejela, prskala, na volnoběh občas 
„scípla“ a já byl nešťastný. Sice mě 
utěšovala vědomí, že aspoň nafotím 



 

 

 

něco, když už se nezúčastním jízdy, ale to byla taková „z nouze ctnost“. Za stálého prskání a neochoty 
motoru jsme asi o půl osmé ráno dorazili na zbraslavské náměstí a já se přes to všechno šel zaregistrovat. 
Namlátil jsem během asi půl druha hodiny nějakých 150 fotek (na klasický aparát) a vyslechl si rozpravu 
před startem. Měl jsem číslo něco přes 20, dlouhé roky pak bylo přilepené na pravém zadním okně Simky. 
Když starter odmávl desítku, šel jsem s dost velkými obavami nastartovat, zahřát motor a nachystat se do 
kolony před startovní čárou. Samozřejmě, motor se dusil, prskal, občas opět zhasl, říkal jsem si, jestli 
nemám odstoupit, abych se nezastavil někde v kopci hned nad Zbraslaví, ale než jsem to domyslel, zbyla 
přede mnou dvě auta a za moment již hlas z tlampačů po náměstí oznamoval, že se ke startu chystá Simca 
Ariane 4 s Pavlem Kopáčkem z VCC Žďár nad Sázavou za volantem, vůz je z roku 1963, a je u nás vzácný, 
protože se typ Ariane k nám nikdy oficiálně nedovážel. To se již chystali odmávnout auto přede mnou – a já 
jsem jen bezmocně pohladil obvyklé místo na palubce, které už se začínalo lesknout ☺, a povídám 
Princezně: „Princezničko moje, nenechávej mě ve štychu, tohle přece musíme zvládnout, podívej těch lidí“ a 
další podobné. Prd mi záleželo na tom, jak se lidi kolem startu baví při pohledu na mne, hovořícího (z jejich 
pohledu) sám se sebou. Ale řeknu vám jedno: vždycky jsem razil myšlenku, že veterány mají duši, mají rády 
svého majitele, když se k nim chová pěkně, a nenechají ho ve štychu. A věřte či ne, starter se podíval na 
stopky v ruce, zvedl praporek do výše – a v ten moment zazněl zvuk motoru docela JINAK, Princezna 
chytila druhý dech, při prošlápnutí plynu nedočkavě zavrčela, ale to už se ruka s vlajkou mihla dolů, spojka 
zabrala, Simca poskočila dopředu, za 2, do otáček, za 3, do otáček, za 4 a PLNEJ!!! Kolem hrozny 
mávajících lidí, Princezna si to švihala zákrutami nahoru, pak jsem podřadil na 3, otáčky letěly vzhůru, auto 
otevřelo jakousi skrytou zásobárnu sil, sáhlo do ní, čtyřka a cílem jsme prolétli jako rachejtle!!! Dojeli jsme 
na travnatý plácek a já byl tak dojatý, že jsem se chvíli nemohl ani pohnout. Moje zlatá Simčička! Moje 
Princeznička! Vzpomněla si na to, jak ji v Poissy dali dohromady a poprvé oživili, a chtěla mi předvést 
nezlomnost svého statečného galského srdce!!! Nikdy předtím jsem se s ničím podobným nesetkal, snad jen 
z vyprávění … Rozhodl jsem se, že na další dění nepojedu, cvakl ještě pár fotek a pomalu se rychtoval k 
návratu. Kdybych byl věděl, co mne čeká, možná bych počkal do večera, nebo jel jinudy. Ale dost dobře 
jsem nevzpomněl na to, co jsem s nechutí poslouchal už nějaký ten týden v TV a v rozhlasu, a proč jsou 
nábřeží a každý volný plácek narvaný odstavenými zájezdovými autobusy … Zkrátka – v Praze v tu sobotu 
vystupoval Michael Jackson, jehož jsem tedy fakt nemusel (a to i před odhalením jeho pedofilních sklonů). 
Doprava houstla, narvaná auta se tlačila na letenskou stranu nábřeží, každý most prodělával zatěžkávací 
zkoušku, tak jsem raději odbočil na druhou stranu. Ale to jsem se přepočítal, protože stejný nápad měly 
tisíce lidí, kteří buď slavnou zombii milovaly stejně jako já, nebo už na ně lístky nezbyly. Dostal jsem se do 
předlouhé pestrobarevné hadice, z níž vypadávaly jen přehřáté stopětky či zoufalci, snažící se k velké radosti 
dopravní policie zkrátit si cestu po kolejích (aspoň někde) – zkrátka z výjezdu od Divadelní ulice k 
Právnické fakultě jsem skákal 40 minut. Ale Simčička, vědoma si své důležitosti, nastavovala lesklou velkou 
masku sluníčku, vydechovala teplo svého čtyřválce a usmívala se na všechny kolem. U parlamentu (tedy 
Rudolfina) mi blikla červená hned vedle ostrůvku a najednou vidím, že se ze skupinky lidí na přechodu 
zdvíhají palce nahoru, září úsměvy, ba i nějaký foťák zvěčnil nečekané kouzlo vteřiny … No aby ne, 
sympatičtí Francouzi, vesměs středních a vyšších let, tedy dobře se na Ariane pamatující, měli v cizí zemi 
plné nevšedních zvyklostí možnost potkat kousek domova a známých tvarů. Narychlo pohledanými zbytky 
franštiny jsem je pozdravil, ale to už zasvitla oranžová, pak zelená, poslední vzájemné pozdravy a Simca se 
posunula dalších dvacet metrů … ☺.  Ta cesta směr Hrdlořezy a výpadovka na Kolín byly snad nekonečné. 
Ale když už jsem projížděl „Údolím dutých hlav“ u policejní školy a přede mnou byly už jen Běchovice, 
Počernice a Újezd, oddechl jsem si. Ovšem současně mi červená ručička palivoměru ukázala, že je čas 
Princezně doplnit kalorie. Jen jsme za zády nechali rozhicovanou metropoli, objevila se benzinka. Zajel 
jsem ke stojanu se Specialem (zlaté časy), odklopil zadní SPZ a do tankovacího hrdla strčil výdejní pistoli. 
Ani jsem si nepovšiml, že za mnou zastavilo auto, až jsem vedle sebe zaslechl: „Grüss Gott, sprechen Sie 
deutsch?“ Otázku mi položil pán přísného vzhledu, se zlatými brejličkami, věk odhadem přes padesát, stojící 
před nárazníkem svého (snad) Venta či Golfu. Na německou otázku jsem německy přisvědčil a další otázku 
(„to je Simca, že?) jsem zodpověděl do detailu. Nádrž byla plná, chystal jsem se jen dotankovat, zaplatit a 
odjet. Pán se zeptal, kolik za Simku chci! Nevěřil jsem vlastním uším! Myslí si ten zhovadilec, že bych 



 

 

 

poslal mou Princezničku VEN? To bych ji raději pustil na dno přehrady. 
Nepříliš laskavě jsem odpověděl, že nic neprodám a vytáhl jsem tankovací 
pistoli. Další věta obsahovala sumu, která by pro tu ubožejší část mých 
spoluobčanů nebyla  nezajímavá. Začal se mnou lomcovat vztek a zařval 
jsem na něj, ať si sebere tu svou sviňskou plastovou chorobu a táhne! 
Čerpadlářka v očekávání dalšího vylezla ven … Buď byl soused ze 
západního světa nezkušený, nebo to prostě jen přehnal … Jak jsem stál a 
šrouboval víčko na tankovací hrdlo, chytil mne za loket a povídá, že v 
Čechách je všechno na prodej! Tohle neměl, tohle fakt neměl … Dostal 
tankovací pistolí, chyt se za rameno, s kníkáním se posadil na kapotu své 
srágory z Wolfsburgu, já jsem strčil čerpadlářce peníze, nasedl a Simca 
vyrazila směr Kolín jako zamlada. Čekal jsem zezadu sireny nebo přede mnou stavěcí terč policie, ale nic se 
nestalo až domů a ani poté. Vepřík se zlatými brejličkami patrně pochopil, že i mezi prodejnými a 
bezectnými Čechy se najde jedinec, který nepovolí a na kolena před vidinou marek nepadne. Víte, později 
jsem se mnohokrát setkal s názorem, že praštit ho pistolí už bylo moc, a že jsem měl volit mírnější cestu … 
Kdo to nezažil, možná má i trochu pravdy. Na druhou stranu, řeknu-li někomu na otázku jasně formulované 
NE, má to svou váhu a protistrana se má podle toho zachovat. Jakékoli další otázky či přesvědčování jsou v 
tuhle chvíli liché. Jednoduše NE!!! Ale tankovací pistolí jsem už nikoho nepraštil, jen jsem kdesi u Poličky 
jednoho naivu lehce nakop do řitě – ale jelikož jsem měl sandály, bolet to nemohlo, maximálně jeho do 
nebeských výšin narostlé ego … ☺. A to je konec téhle historky, ale jen jako dovětek: nepodařilo se mi 
nikdy sehnat fotku Princezny na startu, a ani po opakované prosbě na pořádající autoklub. Možná, kdybych 
měl 300 SL, či K 540, či Horch či, či, či … Pak možná … Ale obracím se s prosbou na vás, čtenáře: 
pokud jste se jako diváci či účastníci objevili v září 1996 na akci Zbraslav – Jíloviště, podívejte se do 
domácího archivu, zda tam nemáte usměvavou černou Simku na startu, jejíž majitel si „pro 
sebe“ něco mumlá … Byl bych vám strašně moc vděčný za scan a pomohli byste zacelit jednu dlouho 
otevřenou mezeru. Srdečný dík předem!!! ����!! 
   Také mne jednoho dne napadlo, že nestačí hledat Ariany jen pasivně, ale musím přikročit k rázné a 
nekompromisní aktivitě. Podal jsem si tedy inserci do Annonce – v době, kdy byl internet doslova v 
plenkách a pro drtivou většinu lidí včetně mně jen jakousi mimozemskou fikcí z doslechu -  neexistovalo 
spolehlivějšího periodika; kdo sháněl či nabízel vozidlo, hledal pronájem či poskytoval nějaké netradiční 
sexuální praktiky, pro něj byla Annonce bránou do ráje. Tak mi tedy 3x po sobě vyšla pohledávka asi tohoto 
znění: „Hledám cokoli o Simce Ariane, info o vozech, fotky či jen ústní zkazky“ - no a vyčkával jsem. 
Odpovědí přišlo asi deset. Velká většina z nich byla na nic, jen mi opět dokázala, jak moc si lidé pletou 
Ariane a Aronde … Pak další hodnotnou informaci přinesl dopis ve znění „Jo, to jsme měli doma, když jsem 
byla malá, ale nevím, kde to je“ - takže jediným dopisem, na kterém se dalo stavět, byla objemná obálka z 
Kolína od pána, jemuž budeme říkat „pan T“. Vypadalo to, že se v Simkách vyzná, psal mi, že má 1100 i 
1000, ale také Vedette!!! Mimo jiných aut (Ford, NSU, Toyota), apod. Protože do KO bylo necelých 100 
kiláčků příjemnou krajinou a jezdil jsem tamtudy často, povolil jsem uzdu mému Plymouthu Fury a uháněl k 
Polabí. Pan T, třebaže bytem v Kolíně, měl své poklady v rodišti, jedné malé vísce nedaleko KO. Když jsem 
se s mým remorkerem asi napopáté otočil na malé návsi a způsobil rozhýbání všech okenních záclon okolo, 
už mne p.T očekával před brankou. Tady musím říci, že jsem „povídačkám“ o Vedette moc nevěřil, po těch 
zkušenostech … Jaké ale bylo moje nezměrné překvapení, když v garáži byla natěsnaná velká černá Simca s 
křidélky, typu Vedette Beaulieu, s modrozeleným zachovalým interierem a původním spodovým V8 v 
evidentně dobrém stavu. Vůz byl údajně na číslech, tabulky byly ovšem pryč a po chvilce dohadování 
vypadla z pana T cena, jež ovšem měla světelně daleko do reality. Nápadně se blížila sumě za tehdejší 
boleslavskou novinku Škodu Octavii. Už jsem nějak ztratil do všeho chuť. Pomyšlení, že pán je zlatokop, mi 
vzalo náladu nadlouho a nepomohlo mi ani, že jsem se konečně a poprvé v životě mohl posadit do Vedette. 
Jednak už jsem měl něco najeto s Princeznou, a Vedette byla víc než podobná, jednak kvůli chování a 
způsobům pana T, který mi odmítl i natočit motor. Po asi čtvrthodině jsem udělal pár fotek, podíval se ve 
vedlejší garáži na 1100 a 1000 (budoucí majetek Michala ☺), ty jsem cvakl taky a naprosto bez nálady 



 

 

 

otočil rozměrnou příď Plymouthu k domovu. Tím jsem vše 
pokládal za vyřešené. Ovšem jaké bylo moje překvapení, 
když jsem asi za měsíc dostal další dopis od pana T s tím, že 
má pro mne nabídku. Přílohou k dopisu byl výpis z 
bankovního účtu pana T, na němž byla jedna velká nula s 
doprovodem několika haléřů. Proč tohle? Pokud chce takhle 
vzbudit lítost, je na špatné adrese, pokud mne chce cárem 
papíru přimět ke koupi, je naivka (přinejmenším). Asi bych 
se na to celé vykašlal a snažil se zapomenout, kdybych 
neměl o pár dní později cestu do Prahy pro překlady. 
Zajížďka představovala nějakých 20 km a byla mi už fuk. 
Vedette se od mé návštěvy ani nehnula, jiné viditelné změny 
jsem neregistroval ani u dalších dvou Simek, tak jsem byl 
zase už rozmrzelý při dojmu, že si milý pan T ze mne 
vystřelil. To ovšem pán resolutně popřel a pravil, že Vedettu 
odhlásil a jako takovou mi ji nabídl zhruba za třetinu ceny 
(ale i to bylo vzhledem k situaci groteskní). Odpověděl jsem 
otázkou, proč zabíjel auto s rodokmenem a českým 
původem, které se dle jeho informací prodalo u nás nové 
přímo z brněnského veletrhu? Bylo přece možné dát značky 
do depositu či jej odhlásit jen načas! Vylezlo z něj, že to 
udělal kvůli MNĚ, abych to prý měl levnější a mohl si 

Simku dopřát … Otočil jsem se na místě a raději jel do Prahy, než zas dojde k incidentu … Ještě asi dvakrát 
(ale po dlouhé době) jsem se tam stavoval, ale domek byl vždycky prázdný, ani sousedé nic nevěděli. Tak 
jsem černou Vedettu ztratil z očí. Až po několika letech jsem se z Bůhví kolikáté ruky dověděl, že ji snad 
koupil kdosi z Motolské nemocnice a renovuje ji. Zda je to tak, dodnes nevím. Simku jsem už nikdy neviděl, 
a pokud je mi známo, Michal taky ne. Koneckonců by to nebyla první velká Simca, která u nás umřela … 
Stran Ariane to celé vyšlo naplano, protože pan T mi nabízel věci, které jsem kvůli odlišnostem nemohl 
upotřebit: zadní nápravu s diferencialem, díly motoru, atd. 
   Ovšem – ne všichni měli k Simce tak bytostně vřelý vztah jako já! Zástupci toho opačného smýšlení byli 
především příslušnící dopravní policie v celé republice, a tehdy domácí z okresu ZR v převaze vedli. Ono to 
bylo také tím, že – ač jsem se prakticky nedopouštěl žádných přestupků – vytrvale jsem razil (a dodnes 
razím) heslo, že „auto bez dokladů jezdí stejně dobře jako auto s doklady“. Což se ovšem pro agilního 
orgána rovná zamávání červeným praporkem před očima zuřivého býka! Když mne během jedné cesty do 
ZR a zpátky stavěli čtyřikrát, přičemž jsem tvrdošíjně odmítal zaplatit, nabyl jsem dojmu, že už si sdělují 
vysílačkou, že ta černá Simca (hnědožlutý Chevrolet, stříbřitý Pontiac a další auta) zase vyjela. Potíž (pro 
ně) byla v tom, že Ariane měla tu kupní smlouvu, kterou jsem si nechal prodloužit jednou a pomocí tekutého 
platidla ze Skotska ještě dvakrát. Mohli mě jen při něčem chytit. Simca neměla pásy, ale NEMUSELA je 
mít! Devadesátku jsem nepřekročil. Na zákazu jsem neparkoval – takže jedinkrát, kdy mi mohli co vytknout, 
bylo těsně před přechodem, na který vběhly nějaké děti. V mžiku jsem stál na brzdě, ovšem tak rychle, že 
jsem nedostatečně kontroval volantem doleva, načež předek Simky provedl „dvojitého Rittbergera“ doprava, 
levá strana zádi si přičápla a zavlnila se, a pravé zadní kolo se na moment ocitlo ve vzduchu. Orgáni, stojící 
poblíž, se zavzdušnili, zrudli, nasadili drsňácké výrazy à la Clint Eastwood a přistoupili k vozu. Následovala 

obvyklá prohlídka dokladů, zklamání z jejich strany, výhrůžky technickou a nakonec mi za vzteklého 

cvakání čelistí ukázali odjezd … ☺! Jen jedenkrát jsem s Princeznou zaplatil, ale tak, že se vlastně ani 

nezlobím … Jel jsem do HK, samozřejmě poněkud delší „zkratkou“ a cestou jsem tankoval. Když jsem 

nasedal do auta, u pumpy nebyl nikdo jiný a dojel jsem k ústí obslužné komunikace na hlavní, kde byla 

Stopka. Než jsem si to uvědomil, byl jsem za ní, tak jsem v duchu zanadával nad svou slepotou a jel dál. 

Ovšem vzápětí jsem v zrcátku spatřil policejní Forman s blikající nudlí na střeše a zastavil jsem. Jeden ostrý 

hoch seděl uvnitř, jeden zamyšleně obcházel Simku. Pak přišel ke mně a vedl monolog, zda vím, co jsem 



 

 

 

udělal, atd. To jsem věděl, byla to moje chyba a hloupost, proč to nepřiznat, když je to fakt. Nevymlouval 
jsem se na žádný spěch, na nic – prostě jsem mu řekl, že jsem Stopku přehlédl (vypadalo to tak, že v 
okamžiku, kdy jsem od pumpy odjížděl, oni tam zrovna přijeli – proto jsem je asi nezahlédl). Kolem dokola 
nebylo živé duše, takže mě ani moc nepřekvapilo, když mi orgán řekl, že to bude za pět set, nebo „se 
můžeme domluvit!“ Domluvě s orgány se nebráním, jen jsem řek, že s sebou moc nemám a normální pokutu 
bych stejně musel zaplatit složenkou. „Ale stovku máte, že jo?“ ptal se orgán s nadějí v hlase … Přisvědčil 
jsem a začal lovit z peněženky patřičnou bankovku. Když jsem mu ji podával, podíval se na mne naprosto 
bezelstně a pravil. „Ale my jsme tady dva ...“  ☺☺☺!! K jedné zelené jsem tedy dosadil její sestřičku, 
nasedl do auta, oni taky, obrátili zpět k pumpě, a mně to došlo až asi po kilometru. Dostal jsem šílený 
záchvat smíchu, musel jsem zastavit a vylézt, hlaholil jsem tam na lesy, točil se u toho dokolečka, plácal se 
do kolen a ještě si přitom slintal na triko … kolemjedoucí si museli myslet, že mám vycházky z blázince 
nebo přinejmenším rozháním zácpu … ☺. Toť přímo Policejní akademie v Simčím podání!!! 
   Také jsem se pídil po Simca klubu, který tu existoval – a velmi dlouho, protože ještě když měl táta 
Arondu, tak jej lákali do klubu. To by ovšem táta musel vstoupit do Svazarmu – a zde se uplatnila jeho 
občasná zatvrzelost … ☺. Jenomže ani při dotazu v sídle Autoklubu Praha jsem se nic nedověděl, jen to, že 
Simca klub byl prý zrušený, a následníka nemá. Docela mě to zklamalo, protože nehledě k dávnému importu 
(dokonce předválečnému) všech možných Simek, jejich tradicím u nás, hojnému výskytu Chryslerů a 
Talbotů, se jeho evtl. zrušení nutně musí ukázat jako naprosto krátkozraké a hloupé. Ale – v tu chvíli se dělat 
nedalo nic. 
   O co krásnější byla jízda Simkou v létě a za hezkého počasí, o to záludnější byla v zimě – ovšem strůjcem 
jsem byl samozřejmě já a má tehdejší „odvaha“ jezdit na gumách bez vzorku, s brzdami bez účinnosti, apod. 
Dnes bych to neriskl ani na prázdném letišti za slunného léta … Chtěl jsem zrovna navštívit dlouholetého 
kamaráda, veteranistu a autobusáka v důchodu, který bydlel v nedaleké vesnici. V tom byl ale oříšek. 
Vesnice ležela – jak je ostatně na Vysočině obvyklé – mezi kopci, přímo v ďolíku – na křižovatce silnic té 
poslední třídy, občas značených lakonickým sdělením „Silnice se v zimě neudržuje“ či „Silnice se udržuje 
pluhováním“, apod. Krátce před mým rozhodnutím hustě a vydatně sněžilo, pravá vysočinská zima, jak ji 
pamatuji z dětství – ale jet se muselo. Nevím dodnes, proč jsem nejel Plymouthem, který měl obuté „All 
Weather Radials“ či dokonce Piánem, přezutým do zánovního zimního obutí … Do vesnice vedly celkem 
čtyři přístupové cesty. Jedna byla lesní, určená pro dřevaře – ne, že bych ten zákaz respektoval, vozil jsem v 
dokladech potvrzení, napsané někdy v r. 1970 tátovi od ředitele Lesní správy, v němž mu povoluje jízdu 

jakýmikoli komunikacemi v jejich majetku ☺, ovšem fakt, že někde projede V3S či speciální lesní traktor 
LKT ještě neznamenal, že tam podobně exceluje nevytápěná Princezna na galuskách … Další cesta (nikoli 
silnice – všimněte si toho rozdílu) vedla přes pole kolem rekreačního hotelu, a poslední kilometr se v zimě 
neudržoval vůbec. Vedl přes kopec a obvykle na něm bývá cca 150 cm sněhu … Tak to také ne, že … 



 

 

 

Dalším přístupem už byla silnička, u níž si pamatuji, že kdysi ji jako první projížděly autobusy ČSAD 
(samozřejmě typů RO a RTO). Vede z kopce, zakončeném zajímavě a dost netradičně klopenou zatáčkou (je 
levotočivá, ale klopená doprava ☺). V těch místech jsem už viděl tolik „vykolejených“ aut včetně tátova 
známého, který tam „pokřtil“ úplně novou Cortinu Mk.II (jeli jsme tam tehdy pro něj), že jsem si ani tohle 
netroufl. Zbývala cesta poslední (vlastně ne, zbývala cesta nejrozumnější, na všechno se vykašlat a 
kamaráda navštívit později), tak jsem se vydal. Simca si vesele broukala na dvojku, občas i na trojku, 
zatáčkám při průjezdu mávala roztančenou zádí, vjížděla do nich někdy popředu, jindy pravým, jindy levým 
bokem – podle toho, zda jsem přibrzdil a kontroval či ne – až jsem projel posledním lesíkem, minul první 
domy (kamarád bydlel bohužel na druhém konci), a přede mnou se otevřel výhled do údolíčka s malebnými 
chaloupkami. Teprve teď jsem si vlastně všiml, že to přede mnou není krásný kopec, ale přímo zatracený 
sráz dolů, zakončený zatáčkou skoro v pravém úhlu nikoliv u romantické chaloupky, ale u zas..né barabizny 
s hromadou dřeva u dveří, a že to asi teda nepůjde, nemám-li se majiteli barabizny podívat zdí přímo ke 
sporáku … No, naštěstí jsem měl tolik rozumu, že jsem aspoň v něčem poslechl tátu – a jako bych ho slyšel 
i v tom okamžiku („V zimě s sebou furt voz nějakej písek. Cestáři jsou volové, pamatuj na to!“) Takže jsem 
otevřel zadní vrata Simky – nojo, ale kam se poděla lopatička??? No, zřejmě je v garáži, že … Na kost 
zmrzlý písek jsem štípal, drásal a kopal šroubovákem, abych ho pak v hrstích nosil pod kola. Nejenže jsem 
se zahřál, doslova ze mě lilo, ale cestu zpět do civilisace jsem vycouval. Jezdím tamtudy skoro při každé 
návštěvě rodného kraje, ale může být 40°, a mně se stejně pokaždé vybaví jen ten lesknoucí se proužek 
cesty, strmě mířící neomylně do dveří romantické chaloupky … ☺ 
   S Princeznou je spojeno mnoho akcí – některé už jsem popsal – ale ona vlastně každá vyjížďka mohla 
skončit dobrodružstvím … Jak záhy poznáte … Čekala mě cesta do dalekého Chomutova, kde jsem se 
podílel na pořádání amerického srazu. Nejel jsem stylově Plymouthem nebo Pontiakem, ani jako obvykle 
Piánem, ani hodně rychle Scorpiem 4x4, ale samozřejmě – Simčičkou.  Nejjednodušší (pro mne) byla cesta 
přes Prahu, vyzbrojil jsem se atlasem s perfektně vyznačenou cestou a zastávkami (i když většinou 
zabloudím i v lese mezi pěti borovicemi), a krátce po svítání opustil rodné město. Natankoval jsem, koupil 
jsem si dvoulitrovku Coly (důležité !!!!) a jel dál. Cesta slušně ubývala, provoz minimální a zanedlouho 
jsem se už blížil k Chotěboři. Jo, byla neděle ráno, to je taky důležité. Pokud někdo tahle místa znáte, víte, 
co to byl chotěbořský železniční přejezd – pokud ne, tak malé seznámení: k nádražíčku, kam dvakrát za 
dopoledne přijel motoráček, přináleželo rozsáhlé posunovací a seřazovací kolejiště, jehož zhlaví se 
nacházelo až za přejezdem. Ten byl tvořený čtveřicí kolejí, mezi nimiž byly ohromné výtluky hluboké i 
patnáct cm, vyspravené halabala pražci, z nichž výhrůžně čněly do výše hřeby. V létě celé prostředí 
zpestřoval tekoucí a líbezně bublající asfalt. Specialitou přechodu byly dlouhé zastávky. Patrně ve chvíli, 
kdy brány pražského ČKD opustila nová lokomotiva, spadly v Chotěboři závory, které se zvedly při odjezdu 
stroje na první garanci – nebo přibližně tak nějak. Dnes je tenhle přejezd zcela evropský, ale také už 
naprosto nedobrodružný … No ale závory nahoře, zařadil jsem za jedna a Princezna se začala pomalu 

kolébat přes koleje. Najednou motor bez jakéhokoliv upozornění 
zhasl. Na přejezdu!!! Blbá situace jak z TV Bakalářů! A při mé smůle 
se v příští minutě dal očekávat mimořádný průjezd Orient Expressu! 
Vylezl jsem ven a začal zkoušet odtlačit Simku z kolejí … Zkuste si 
to někdy – a když nemáte Arianu, zkuste třeba Volgu 21 – to vyjde 
přibližně nastejno! V tu chvíli bych Princezně nejraději předepsal 
dlouhodobou redukční dietu. Trvalo to snad roky, ale povedlo se! Po 
strašných útrapách a desítkách jadrných slov převážně s předložkou 
spočinule masívní bezvládné černé tělo asi tři metry za přejezdem, a 
já se s funěním svalil na přední sedadlo. Pomalu jsem si v duchu 
přehrával různá možná řešení (v neděli jich moc nebylo), když jsem 
si všiml, že to, co jsem před momentem pokládal za časné poletující 

babí léto, jsou praménky šedivého kouře zpod kapoty! „Ku..a, tady hoří“ - či něco podobného jsem zařval a 
hned běžel otevřít kapotu (taky chytrý …). Sice nehořelo úplně, ale moc už nechybělo … Od filtru sání 
vedla nikoliv hadice, ale jakýsi rukáv z cupaniny, a ten teď doutnal … Spiklenecky na mne pomrkávaly 



 

 

 

jiskřičky, ba i malinký plamínek občas zasvítil!!! Popad jsem dvoulitrovku Coly a nejmíň třetinou jsem 
drzému ohni definitivně zatrhl tipec! Teprve pak jsem zapátral po příčinách: každá dvojice kablíků od svíček 
byla spojená lepící páskou, jenže jedna (blíže k motoru, logicky) se rozehřála a oba kablíky se láskyplně 
přivinuly k výfukovým svodům … Jejich žáru pak neodolaly a rozpekly se. Pak nějakým způsobem chytil 
ten rukáv – naštěstí, protože ten mě na to upozornil. Po uhašení žároviště jsem se vydal poprosit o pomoc do 
blízkého ČSAD, ale tam byl jen vrátný, a řekl mi, že mechanika by mohl zavolat jen v případě poruchy vozu 
z jejich vlastnictví. Super … Ale dal mi číslo na jednoho svého  známého, který se ukázal být vedoucím 
dílen v chotěbořské opravně a byl ochotný přijet. Hned se ptal, co je to za auto, tak jsem jen hlesl, že Simca 
– bez udání typu, radši … Za chvíli byl tam a když vylezl z auta, podíval se na Princeznu, poškrábal se a 
nějak rozpačitě povídá : Nojo, Simca to je, ale tahle?“ Evidentně první Ariane v životě, co viděl … Náhlý 
záchvat jasnozřivosti mě přiměl otevřít kapotu, pán se naklonil dovnitř a když zjistil, že to jsou jen kablíky, 
zabručel, že to by „sakra měli v dílně mít“ … Pro jeho Favorit bylo vlečení těžké Princezny zátěžovým 
testem, ale k dílně to nebylo daleko, a za hodinku už jsem odjížděl a Simčička se celou cestu děsně smála, 
jak nás všechny vypekla … ☺☺ 
   Také kamarádi a známí se 
angažovali, aby mi nějakou další 
Arianu sehnali. Ale to nebylo 
jednoduché. Až od kohosi jsem se 
dověděl, že v automuseu Pavla 
Havlíčka v Rapotíně u SU stojí 
NĚCO, co se Arianě 
přinejmenším podobá. Tehdy jsem 
byl tak nadržený, že jsem se po 
stopě každé Simky vrhal jak 
hladový šakal – dneska bych 
poprosil manželku, aby tam 
zavolala … No ale s Pavlem jsem 
se už nějaký ten den také znal, 
měl tam zajímavé věci, tak proč si 
neudělat výlet? Po dojezdu jsem 
ho hned zahrnul otázkami – a 
odpověď byla taková rozpačitá: 
„No, Simca tady je, ale jestli se Ti bude líbit ...“ A otazník zůstal viset ve vzduchu … No, už zdáli jsem jeho 
pochybnosti chápal. Na kraji pole mezi T 603 a ještě čímsi stála chudinka, která už měla s Ariane společný 
snad jen původ. Byla to vybrakovaná a holá kastle jen na podvozku, a nápravy byly posledními pozůstatky 
mechanických částí, které na autě ještě zbyly. No, tak to jsem ani já nebral …. ☺ 
   Další z mých vynikajících kamarádů a lidí, pro něž bych šel do ohně, se vracel se synem z jakési 
tatrovácké akce v Kopřivnici. Hned druhý den přijeli a kamarád ještě u domovních dveří volá: „Pavle, našli 
jsme Ti Arianu! Je to tutově Simca! Kousek od Kopřivnice! Martin (jeho syn) si zapamatoval, kde to je!“ - 
tak tady nebylo pomoci. Kamarád, zasloužilý veteranista, jehož jsem často a rád navštěvoval (a činím tak 
dodnes), měl mou Simčičku často před očima a NEMOHL to tedy poplést. Domluvili jsme se na nejbližším 
termínu a vyrazili Piánem do Kopřivnice. Tady nutno poznamenat, že tam a zpátky to byla výprava na 
nějakých 600 km, a to bez nezbytných, nahodilých i nechtěných zajížděk ☺. Nějak jsme tomu pohybu 
uvykli, či co, zábava v autě také proudila naplno, prostě jsme někde zapomněli snad odbočit, a najednou 
jsme se octli v zatáčkách, směřujících nahoru. Moc místa k otočení tam nebylo („Ne, Pavle, tos musel přejet, 
v kopcích ta Simca nebyla!“), tak jsme vyjeli až nahoru. Když jsem viděl krásnou cestu, vlastně takový 
široký plac se zbytky sněhu, říkal jsem si, že je zbytečné se motat dolů zase těmi vlásenkami, a jel jsem 
rovně. Kamarád se synkem mě v mém přesvědčení utvrzovali a jásali předem, kam se zase dostaneme … 
Dostali jsme se … ☺. Postupně sněhu přibývalo, minuli jsme nějaké horské hotýlky a boudy, pak odstavené 
sněžné traktory, a než jsme si stačili uvědomit, že se na nás okolojedoucí lyžaři dívají s naprostým úžasem a 



 

 

 

klidí se z cesty, kamarád povídá cosi ve smyslu: „Ku.va, Pavle, zastav, tady je toho sněhu nějak moc“! Což 
byla pravda, a jen díky množství uježděných a slisovaných lyžařských stop jsme se zatím nepropadali do 
hloubky. Čekal jsem v autě s běžícím motorem, kolem nás jezdili JEN další a další lyžaři, vždycky u auta 
zpomalili, jukli dovnitř, kdo tam sedí, zakroutili hlavou a jeli dál. Ale to už se dvojice táty se synem vracela 
z průzkumu, sedli do auta, a kamarád povídá: „No, asi bys to měl NĚKDE otočit“. A se špatně tajeným 
smíchem a za přidušeného škytání syna (rudého smíchem) řekl: „Čoveče, vono to už po pár metrech končí a 
dál je už jen sjezdovka dolů!“ Málem jsem dostal infarkt. Pomyšlení, že díky navigatorským schopnostem 
nás tří bychom se hlava nehlava klouzali dolů srázem a kosili sjezdaře, byla i na mně moc. Oba pánové se 
tlemili tak upřímně, že jsem jim nemohl ani vynadat, auto jsem otočil a jeli jsme zpátky. Tahle historka patří 
k našim nejoblíběnějším a pokaždé si na ni vzpomeneme. No ale překvapením ještě nebyl konec. Jeli jsme 
přece hledat Simku! Když tak ji rovnou koupíme a odvezem domů! Konečně jsme se dostali ke správné 
odbočce. Silnička, taková úzká, jakoby odnikud nikam, a pár set metrů dál autobusová zastávka s 
boudičkou. Před ní stál naprostý vrak, shnilé prorezivělé torso s nápisem Hillman na kapotě – prostě 
klasický Minx, kterého někdo odložil. Hillmana jsem vyfotil a chtěl jet dále po Simčích stopách, ale zezadu 
se ozvalo mladým hláskem: „Víš, Pavle, my jsme jeli už za tmy a vono to fakt vypadalo jako Tvoje 
Ariana!“ Nééééééééééééé !!!!! Bezmocně jsem se celý svěsil a říkal si, že to snad ani není možné … Pak 
jsem se podíval na kamaráda vedle, který už jen smíchy lapal po dechu, pak dozadu, kde jeho syn v záchvatu 
hryzal sedadlo, a už jsem věděl, že na tuhle jízdu nikdy nezapomenu. Byla přesně v našich intencích … ☺! 
Navíc, když ještě po mnoha letech kamarád občas při rozhovoru ve větším množství lidí povídá s ukázáním 
na mně: „No a taky Simku jsem mu sehnal, ale Pavel ji nějak nechtěl ...“. No, zlobili byste se na 
kamaráda???? 
   Vyvíjel jsem v rámci Simčích aktivit i jiná pátrání. Tehdy ještě šlo ledasco zjistit, i když to dalo docela 
velkou práci. Pomocí mnoha známých jsem dal dokupy zpočátku menší seznam majitelů Arian, později 
větší, kde figurovalo 49 vozů. Ano, tolik těchhle velkých Simek u nás bylo … Bohužel, zatím jsem seznam 
nenašel, protože jsem ho někam schoval, abych jej neztratil. Zřejmě … Ale nějak jsem začal uvažovat, že by 
nebylo špatné mít VŠECHNY Ariany, co u nás ještě jsou – tedy včetně Slovenska. Přece nikdo nemá 
Simčičky radši než já a Ariany zvlášť, tak si tím pádem nezaslouží je mít! Po mnoha týdenním pátrání se 
seznam hodně smrskl. Mezi lidmi zůstalo maximálně devět Arian, tedy aspoň podle dokladů. Mohly to ale 
být jen samotné papíry a navíc odhlášená auta se vůbec nedala podchytit. Ale z něčeho jsem musel vycházet. 
Na seznamu jsem našel svou černou Princeznu ještě u předminulého vlastníka, tu černou slovenskou (ovšem 
dle seznamu byla na Slovensku jediná – tak kde je tedy ta údajná vínová?), pak pravděpodobně i tu 
rozebranou nahnědlou, jejíž pozůstatky jsem měl v kravíně, pak nejhezčí Ariane u nás, perfektně 
zrenovovanou do recesního stavu – no a několik dalších. Ale bohužel, dopisy se minuly účinkem. Dostal 
jsem jen jednu odpověď, z níž vyplynulo, že dotyčná Simca byla už před dlouhými roky rozebraná atd atd 
atd. Ovšem, ze seznamu jsem vyčetl také jedno známé jméno. Mladík z Prahy, jehož jsem měl možnost 
poznat osobně, řádně střelený, měl kdysi také Simcu Ariane! Při nejbližší návštěvě Prahy jsem k němu zajel 
a kupodivu ho odchytl doma střízlivého. Co mi však řekl, bylo hnusné: jo, Arianu před několika roky měl, 
koupil ji za pár stovek, protože prý vypadala „jako ameriky“ a aby to mělo šmrnc, natřel ji celou na růžovo a 
pak jí uřízli střechu. Ta byla samozřejmě nosnou částí, a 
jelikož zbytek karoserie zůstal bez opory, zakrátko se Simca 
rozložila jak dětské leporelo. Už mi nezbývalo sil na další 
zklamání a aktivní pátrání jsem vzdal. Nakonec jsem si řekl, 
že teda jedna Ariane stačí, hlavně, když je široko daleko 
jediná … ☺. Tak trochu jsem pošilhával po Vedette, ale zatím 
platonicky … 
 
MODRÁ je dobrá??? 
   Bývalý „mateřský“ VCC ze Žďáru pořádal podzimní jízdu. 
Účastnil jsem se s Princeznou, celkem se nás tam sjelo asi 15 
aut a zhruba tolik motocyklů. Pestrá směsice, počínaje 



 

 

 

Opelem P28, přes Piccolu, předválečné Tatry, aerovky až po Trabant 600, Spitfire, Alpine, BMW 700, 
Princeznu a také nádherně zrenovované MBX. Majitel, bydlící nedaleko Prahy, postavil škodovku vedle 
mne, a když jsem si pro cosi šel do auta, povídá mi: „Takováhle Simca je u nás v bazaru.“ Jen tak, 
ledabyle … ☺. Ale větší pobídku jsem ani nepotřeboval. Třesoucí se rukou jsem mu podal navštívenku, 
dostal jeho, určili jsme datum a já měl zase o čem celé noci přemýšlet. Ariane byla prý modrá a t.č. v 
Brandýse nad Labem. Domluva s Luďkem byla záležitostí okamžiku, ale pro modrou už jsme raději 
vyjížděli s vlečnou tyčí, pamětlivi slov majitele bazaru, že „to asi nepojede“. Při bloudění jsme cestou 
vyfotili spoustu zajímavých aut (tehdy to ještě šlo) a dokonce objevili Rover 2000 z roku 1965 na prodej, 
pravořízený a za pakatel. Ale mé srdíčko dlelo u Simky. 
Bazar se rozprostíral na části volného placu zřejmě z 
bývalého velkostatku, našlo se tam leccos včetně řady 
stopětek, oltcitu či podomácky vyrobeného pásového 
traktoru s motorem Škoda 1203. A z průjezdu – z 
průjezdu vystrkovala nos Simca Ariane, svítila do dáli 
barvou, jíž kdysi v Letňanech určili osud  hlavního 
rozpoznávacího markantu všech řad Avií. Jak sami 
vidíte z fotek, byla taková – no, řekněme „jetá“ - z 
velké dálky slušná, zblízka se začaly objevovat horší 
věci. To už jsem nebyl tak růžově naivní, abych si toho 
nevšiml. Především: motor nebyl originální Rush, ale 
pozdější 1500. Pod modrou slupkou se nacházelo 
několik vrstev původního laku, značně zchátralého, na 
karoserii, opravené pomocí kytu a špachtle. Interier byl 
ucházející, ale hlavně: ve stodole byla k Simce taková 
hromada dílů, až mne přecházel zrak. To vše za cenu 
symbolickou, víceméně už tehdy „za železo“. Simca 
byla přihlášená, ale na seznamu, který jsem vzal s 
sebou, figurovala pod naprosto jiným jménem majitele. 
Ale to bylo celkem jedno. Během krátké chvíle se stala 
mou (JUPÍÍÍ!) a začal odvoz. Nějaké díly jsem vzal s 
sebou, ovšem pro větší věci jsem si za pár dnů stejně 
musel přijet s vozíkem. Simku jsme asi ve čtyřech dost 
pracně vytlačili před bazar a zapřáhli za tyč ke kouli na 
Piánu. Pak už to byla hračka … Asi po deseti 
kilometrech jsem slyšel, jak na mě Luděk huláká z 
okénka a mává rukama. Zastavil jsem – a už jsem to cítil také. To byl teda puch … Pravé zadní kolo se 
zablokovalo a rozžhavilo. Ještěže jsme stáli hned vedle benzinky, když jsme kolo několikrát polili vodou a 
další vodu nalili do zásoby do všech lahví, co jsme sehnali, mohli jsme pokračovat v jízdě na Vysočinu. 
Celkem bez nehod jsme dojeli do ¨kravína, Simku uložili a poté řádně oslavili. 
 
Komu se nelení, tomu se ZELENÍ! 
   Zhruba o půlroku později jsem projížděl po staré benešovské z Prahy. Někde za Jesenicí (snad ve Vestci, 
ale už nevím přesně) byl po levé straně autobazar, a protože jsem jel v zácpě, měl jsem dost času se rozhlížet 
kolem. HA !!!!!!!!!!!!!! Že by?????? Ale ne, to se mi určitě zdálo, že ta zelená vyšisovaná střecha má 
podobný tvar jako dvě střechy, které už mám doma! To asi bude Opel nebo okřídlený Taunus … Ale pro klid 
duše jsem otočil – a ještě jsem ani nezastavil, když jsem mezi auty na ploše uviděl důvěrně známé tvary!!! 
Byla tam!!! Jo!!!! Domluva za okamžik ukončená a velké divení, že se „to“ někdo vůbec chystá vlastnit. 
Cena se pohybovala těsně nad první čtyřcifernou částkou, důležitý byl odvoz. Simca byla také na číslech, 
poslední majitel bydlel v Praze 8, ale na seznamu Arian vůbec nebyl. Z toho je vidět, jak ošidné jsou někdy 
všechny seznamy, a jak zbytečnou práci člověk kolikrát při jejich sestavování udělá. Podle dokladů byla 



 

 

 

Simca koupená jako nová z brněnských veletrhů. Tak si pořád říkám, jaké asi musely být reakce okolí 
tehdejšího majitele. Všichni se asi mohli užižlat závistí a určitě přáli hrdému vlastníku Ariany ten nejčernější 
osud … Pod kapotou byl sice původní motor, ale už první pohled naznačoval, že do funkčnosti má daleko. 
Karoserie natřená štětkou měla na mnoha místech fleky základovky, kdysi se někdo snažil opravit aspoň to 
nejhorší, ale zastavil se v půli cesty. Vnitřek byl cítit po myšině a sedadla toho za sebou měla víc než dost. 
Renovace … Asi by byla možná, s těmi horami dílů, co mám doma i proveditelná – ale za jakou cenu? Asi 
už tehdy jsem se rozhodl, že zelená Ariane bude jen na doplnění, případně jako zdroj dílů. Co teď? Jel jsem 
domů a rovnou k Luďkovi. Jet pro Simku není problém, vezmeme zase vlečnou tyč. To se hezky řekne, ale 
osud mnohdy připraví neočekávané překážky … ☺! Hned ta první se ukázala, když jsme ještě na ploše 
bazaru přivázali Simku na lano, že ji vytáhneme na ulici. Natvrdo zablokovaná zadní kola vyryla dvě pěkné 
koleje do šotoliny na ploše, a majitelům bazaru vyrazily na čele stejně hluboké a nápadné vrásky. Ale co se 
dalo dělat … Částečně zelenou Ariane jsme dosmýkali až ven, a na asfaltu se dokonce zdálo, že kola aspoň 
trochu povolila. Na Vysočinu takhle nedojedeme, to bylo jasné … Ale můžeme ji dotáhnout aspoň před dům 
známých, kde zůstane přes noc až do 
dalšího dne, kdy se pro ni vrátíme s 
plaťákem. Tak se i stalo. Cesta zimní 
podvečerní Prahou nebyla žádná 
procházka, Simca samozřejmě nesvítila, 
ani když se tam dala baterie, tak jsme 
pospíchali, abychom ve Vysočanech byli 
rekordně. Přijeli jsme tam a okamžitě 
zjistili, že obě zadní kola jsou 
rozžhavená. No ale Simku jsme odpojili, 
odjeli domů, ještě večer vypůjčili přívěs a 
druhý den v poledne jeli. Samozřejmě 
jsme se zdrželi, cestou semtam 
pochumelívalo, občas nějaký spěchálek 
sfáral i s autem do škarpy, tak se holt 
cesta protáhla. V Praze jsme byli dost pozdě, ale za posledního světla jsme Simku naložili, u pumpy na 
Argentinské natankovali Piáno a vydali se zpět. Před Čáslaví začlo sněžení houstnout, před Golčovým 
Jeníkovem jsme vjeli do sněhové bouře a každý kopec na dalších kilometrech byl posetý klouzajícími auty, a 
jeden blbec to dokonce zkoušel po poli, kde se totálně zahrabal. Piáno jelo jak traktor, pořád jsme byli v 
levém pruhu, s troubením předjížděli naprosto všechno a já se jen modlil, aby něco najelo proti. Kdybychom 
zastavili, už se nehnem, to bylo nabíledni. S neveselými myšlenkami jsme pokračovali dál a kupodivu jsme 
bez nehody dojeli až ke kravínu. Ale jak praví moudré rčení „Nikdy neříkej hop ...“ My jsme se moudra 
předků nedrželi a 30 metrů od kravína jsme is naloženým vlekem zůstali bezmocně viset. Hodiny v příjemně 
vyhřátém 300D ukazovaly blížící se půlnoc. Ale co se tedy vlastně stalo? Kravín byl až na konci vesnice, 
kam vedly dvě cesty. Jednou z nich jsem se bál kvůli Simce a vleku, jeli jsme tedy z obráceného směru. 
Průjezdní silnice končila těsně u kravína zaústěním do okresky, ale byl tam i zlom do kopce a dost prudké 
převýšení. Piáno si tam podřadilo, ale dál už nechtělo. Rozjížděl jsem se, couval, měnil stopu, ale marně. 
Uježděný povrch pod klouzajícími zadními koly začal připomínat ledovku. Nechutně sněžilo, padaly vločky 
velikosti koťat. Dobrá rada drahá … ¨Dálkové refelktory Piána svítily správným směrem, otevřeli jsme 
kravín, vytáhli krompáče a po půlnoci se začali dobývat do hromádky písku, která u budovy zbyla. Odnášeli 
jsme jej pod kola Piána a díky tomu se po chvíli podařilo překonat zlom a vyjet až nahoru k vratům do 
kravína. Mohli byste říci, že teď už to je hračka … Kdepak … Kdybychom nebyli líní a auta v kravíně 
srovnali, ušetřili bychom si hodně vzteku a práce. Teď bylo načase sklidit plody naší lenosti. Místa tam bylo 
snad jen na motocykl, auta se kupila hned za vraty. Naštěstí aspoň v jednom byla baterka, nejdříve jsme 
vytáhli jeden Chevrolet, pak druhý Chevrolet, pak ještě cosi – a vida, hned se tam dá zajet! Jo, dalo by se, 
nebýt té sněhové vichřice! Před vraty se nahromadila závěj, která odolávala i lopatám, resp. Sajrajt ve 
vyježděných kolejích odstranit nešlo. No a právě do něj se zabořila Simca, jen co jsme ji sešoupli z vleku. 



 

 

 

Nakonec přišel ke slovu mohutný Chevy Suburban, jehož silný V8 si se zatlačením Simky do kravína 
poradil téměř na volnoběh ☺. Domů jsme k radosti našich manželek dojeli dlouho po půlnoci, špinaví, 
páchnoucí a hladoví jako luňáci. Jen o jedno vysvětlení jsem byl bohatší. Tahle zelená měla také zadní 
lampy z Moskviče 408, a já už věděl, proč to … Tentokrát nebyla vina na řidičích, ale spíše na nedostatečně 
provedených testech. Velké Simky neměly otvory pro zvedák na boku, ani uživatelská příručka to 
nedoporučovala, ale vidlička zvedáku se po „americkém“ způsobu uchycovala za držák nárazníku na té 
které straně kola. Pak se nasadila klička a točilo se a točilo – a najednou „Křááááp!“ a bylo po krytu. Ten 
zvedák byl totiž tak blízko, že stačilo mít větší ruku nebo přidat na rychlosti zvedání a neštěstí bylo hotové. 
Pak už se jen zamyslet, které lampy by tam seděly – a hotovo. Toť celé tajemství … ☺ ... 
 
Ostatní! 
   Jenže ony nebyly jen tyhle tři Simky … To jsme takhle bez plánu na nějaké auto jeli s Luďkem do Brna. Z 
moravské metropole jsem toho měl více,  tamější ulice, dvorky a mrchoviště skrývaly (a dosud ještě skrývají 
☺) mnohé čtyřkolové poklady, a kamarádi, které tam 
dodnes mám, patří k těm moc dobrým! Někudy 
předměstím jsme projížděli (já v Brně dokáži 
zabloudit i mezi jedním a druhým koncem nádraží) a 
najednou jsme uviděli před garážemi, na nichž byl 
nápis „Servis koloběžek“ stát 1201 STW, Ford Zephyr 
4, Opel Olympia Rekord a také Simku Aronde. Majitel 
byl přítomný a – světe div se – Simky se chtěl zbavit 
třeba za flašku! No, po pravdě řečeno, byl jsem jediný, 
komu se Aronde líbila. I Luděk, ode mě na leccos 
zvyklý, se díval na Simku nevraživě … Pán dostal 
flašku a cesta mohla začnout. Nojo, ale jak? Simka 
měla spojku „natvrdo“, pedál byl zaseklý na zemi, 
řízení fungovalo jen trochu a vevnitř bylo místa – no jako v Aronde.... ☺. A sotva bylo nové vlastnictví 
zapřažené lanem za Plymouth, povídá Luděk: „Ale s tím se jeď sám! Tohle já řídit nebudu! Co sis tak hezky 
vyžebral, to si taky sám vodřiď!“ a zmizel kdesi v útrobách rozlehlého amerického kombíku. Zabejčil se a 
nepovolí, tak jsem se naklonil dopředu, abych viděl aspoň kouskem skla, trhavými pohyby volantu 
vyrovnával choutky Simky na pomazlení se škarpou, a to všechno asi 55 kilometrů. Do kravína jsme se 
doplahočili v rozdílném rozpoložení – Luděk vylezl v Plymouthu dobře naladěný a při pohledu na mne 
neskrýval veselí, já měl natažené všechny šlachy v těle, strnulý vaz, mravence v obou nohách a místo 
pravidelného krevního oběhu pouze nahodilý pohyb jednotlivých krvinek … ☺. No, došoupali jsme Aronde 
do kravína a bylo.  
   Ovšem ne všechny Simky, co se mi líbily, jsem získal, i když choutky tu byly. Párkrát v Praze, když byla 
teplá noc a krásně, nechtělo se nám odejet a jen tak jsme brouzdali ulicemi, nejčastěji na Žižkově či 
Královských Vinohradech. Tehdy tam ještě byla 
pastva pro oči. Cortiny, Dafy, Saaby, Giulie, Rekordy 
a nemluvě o Volgách, Tatrách a škodovkách. Simek 
bezpočtu, ovšem skoro výhradně 1300 až 1501. Stály 
zaprášené u chodníku, SPZ asi ještě od prvních 
majitelů, gumy splasklé … Bylo mi jich moc líto, 
vlastně všech těch aut, ale není v lidské moci vše 
zachránit. No ale jednou jsme procházeli ulice pod 
Ohradou, na jednom plácku se tyčila Volga 21, vedle 
ní Rekord C a vedle ještě „želvička“ 4CV, všechno 
jsem nafotil – a když jsem se otočil, jako bych dostal 
elektrickou ránu! Přímo přede mnou stála nádherná 
bílozelená Vedette typu Chambord, s pražskými SPZ, 



 

 

 

očividně majetek pořádného člověka (později jsme se dověděli i jméno majitele a byl to dobrý Luďkův 
známý – od něj víme, že tehdy byla Vedette kvůli špatné vodní pumpě nepojízdná). To byla naprostá 
nádhera! Ten rok jsem už snad nic lepšího nevyfotil! Majitel za několik let Simku prodal, ale nějak si 
nemohu vzpomenout, jestli vím, kam … 
   Netoliko Vedette; kousek od KO býval takový „polní“ bazar při 
silnici, bylo to poč. 90. let a dalo se tam najít ledasco zajímavého. 
Hodně dlouho tam vedle sebe stály VW 411 a sportovní Simca. 
Byla v dost žalostném stavu, tak jsem ji jen vyfotil a blíže se 
nezajímal. Další takovou jsem viděl za nějaký čas ve Znojmě. 
Michal je znal a obě pocházely z brněnského výstaviště. 
   Předválečné Simky byly prakticky nerozeznatelné od Fiatů (z 
nichž kdysi vznikly), takže skoro vždy, když jsem vypátral 
„Simku“, jednalo se o Fiat. Až v jedné stodole nedaleko Prahy 
jsem vyšťoural dvojici docela slušných Simek 8, jenže to už pro 
mne nebylo … 
   Občas mne také na Vysočině navštívil známý z 
Brna, jeden ze zakladatelů brněnského Ford clubu. 
Fordů jsem měl také hodně, sem tam jsem o nich i 
něco věděl, tak jsme si měli s celou sympatickou 
Fordí partou co vyprávět. Tihle kluci (a holky) mi 
dávali naději, že se veteranismus po vymření nás 
starších nezastaví, protože jej brali vážně. Dotyčný 
známý občas jezdil Peugeotem 306, ale když byla 
dobrá konstelace, objevil se i ve Fordu. Jednou u 
nás zazvonil a já jsem na ulici spatřil naprosto 
nádhernou Simku Elysée, smetanové barvy s 
černou střechou – přesně takovou, jakou si 
pamatuji z mládí. Bylo to úžasné! Simca měla 
najetých asi 60.000 km, a fakt byla od prvního 
majitele. Rád jsem si s ní zajezdil, její majitel byl jedním ze tří lidí, které jsem kdy pustil za volant 
Princezny. Vydali jsme se na projížďku, on se učil korigovat nevyzpytatelné úkroky Ariany, já se tísnil v 
překrásně zachovalém interieru a pokoušel se svou velkou prackou ovládat páčku blikačů nahoře na 
sloupku, k níž se muselo skrze volant … ☺! Ale také jsem se dověděl jednu pozoruhodnost: majitel jednou 
zaparkoval kdesi na brněnské ulici. Elysée se tam vyjímala jako královna mezi lejny, a když se po hodině 
vrátil, našel za stěračem lístek. Málem jej vyhodil, žádné nabídky neakceptoval (více takových lidí), ale pak 
jej přece jen otevřel, a tam bylo roztřeseným písmem starého člověka napsáno: „Děkuji Vám, že taková auta 
ještě jsou!“ Bylo to dojemné, snad jsem vzpomínky 
interpretoval dobře, a dodnes na tuhle historku 
vzpomínám. 
   Přede mnou defilovaly za ty dlouhé roky doslova 
tisíce Simek všech druhů a typů. Dokonce i nákladní 
vojenská, stavěná ve spolupráci s firmou Marmon-
Herrington, ale to bylo v Rakousku. Jak už to bývá, 
některé byly krásné, jiné dožívaly a ty zbylé můj 
objektiv zachytil v posledních momentech jejich 
života.    
  Dnes už se Simky pravidelně objevují na srazech 
veteranů a jejich majitelé už léta spojuje členství v 
Simca clubu, vzniklém díky Michalově iniciativě a 
lásce k francouzským Simčím krasavicím. Také 



 

 

 

jsem se k tomu nachomýtl – jak už ostatně víte z Michalova článku – ale dodnes mi není jasné, kde byl 
začátek. Snad v nějaké inserci, nevím … Faktem ale zůstává, že jsem jednoho dne (bydleli jsme tehdy u BN) 
dostal pozvánku do Týnce na druhý sraz Simek. Co teď? Nic jsem o klubu nevěděl, Ariane sice byla po ruce, 
ale skoro rok nejela, navíc to byla cesta do neznáma, ačkoliv Týnec byl jen asi 25 km daleko. Tak se prostě 
Princeznou nepojede, rozhodl jsem se, sedl do rodinného Volva 244 GLE a jel do Týnce. Cestou jsem 
samozřejmě asi dvakrát zabloudil, a konečně jsem dojel na místo konání, jež bylo na konci areálu jakéhosi 
autocampingu. Tam už stála asi dvacítka Simek, Chryslerů, Talbotů a Mater, prakticky vše novějších 
ročníků, dále Michalův pracovní Transit jak stodola, ale Ariane ani jedna … Do přemýšlení, zda jsem přece 
jen neměl jet stylověji, přišel ke spuštěnému okénku jakýsi mladíček a povídá mi, že „lituje, ale tady tohle 
místo je zadané pro sraz Simek“. A hele … Tak jsem odvětil, že právě na ten sraz jedu, ale odpovědí mi byl 
jen protažený obličej a zklamaná reakce: „Volvéééém?“ Tón hlasu byl tak zdrcující, že akcionáři švédské 
značky by se dali na zběsilý útěk, zahazujíce svazky cenných papírů … Tak jsem namítl, že Simku vlastním, 
ale že se s ní bojím, protože už dlouho nejela a brzdy jsou asi „chabrus“ … A také jsem „moudře ☺“ dodal, 
že bydlím nedaleko! „Tak to votočte a hned pro ni jeďte!!“, zaznělo do okénka, a vy už jistě víte, že oním 
neoblomným mladíčkem byl Michal v létech rozpuku, doprovázený svou šaramantní manželkou. Co dělat? 
Tady se prostě nedalo říci ne, otočil jsem se, dojel domů, zacvičil si s kompresorem okolo pneumatik, 
natankoval a dojel zpátky do Týnce. To už mne přivítali jinak, a když si odmyslím Transit, tak Princezna 
byla největší. Zúčastnil jsem se i spanilého kroužení v okolí, kde jsme všichni troubili jako prdlí, a já asi 
nejvíc, protože Princezna prvně ochraptěla a pak přestala houkat nadobro … ☺. Ale bylo to hezké … 
   To je také první a poslední Simčí sraz, jehož jsem se zúčastnil. Krátce nato začaly velké zdravotní i jiné 
problemy, trvající asi deset let, během nichž jsem musel nejen rozpustit svou kolekci nepojízdných krasavců, 
ale také si uvědomit, že život je nutno prožít i jinak, dvacítka vraků nemusí znamenat štěstí, ale naopak, a 
dnes? Dnes mi zbylo psaní a focení, vzpomínky a 
desetitisíce letitých fotek. Dobře, že je mám. Vracejí mi 
mládí … 
   V tomto životě už není naděje, že bych vlastnil 
Simku, mám natolik velké problemy s chůzí a celkově 
se zdravím, že sotva zvládnu řízení Felicie a na veteran 
s jeho složitostí bych nepochybně doplatil. 
 
   Vážení čtenáři a přátelé, dočetli jste Simčí zpověď 
„starého blázna“, který miloval a dodnes miluje tvary, 
jejichž aktuálnost nesmlouvavě odvál čas. Jsem rád, že 
dnes Simca jako značka už neexistuje. Poněvadž: 
kdyby existovala, z její továrny by se řinul nekonečný 
proud plastových a bzíkajících oblud, plných 
elektroniky, zbytečností a kravin, popírajících 
skutečnost, že řidiči stačí sedadlo, volant a páka. Vše 
ostatní je nesmysl … 
   Pečujte o své Simky i ostatní vaše plechové lásky, 
buďtež vám tyto Princeznami, s nimiž se kdykoliv 
potěšíte. Věnujte jim celé vaše srdce – zaslouží si to, a 
jednou večer, až budete v garáži poslouchat tikání 
chladnoucího motoru, možná zaslechnete zašeptání 
díků - vyznání stroje, vědomého si stálé péče. Může to 
být i jen zdání, ale osobně jsem přesvědčený, že ke 
každému jednou promluví jeho Princezna. 
 
 
Srdečně váš     Pavel Kopáček 



 

 

 

       S.I.M.C.A. pravidelně přivážela na Brněnský veletrh své vozy,    Chcete zažít lázeňské dobrodiní? Jeďte! 
                  většinou tu už zůstaly. Některé jsou tu dodnes.                   Ale jedině Simkou, jinak jste bez šancí … 

              Hodně jich skončilo vykuchaných a na vrakovišti,         Bílou Aronde spláchly povodně málem i s celým Libeňským ostrovem! 
                        jako tahle nedaleko Chrudimě …. 
 

                 Pár metrů od cíle, půlnoc, písek pod koly a víra,   Najít Simku na pohlednici není těžké, ale 
                           že se „to všechno“ dá do pohybu!                   málokdy se fotka vyvede takhle krásně … 
 



 

 

 

Oslavujeme nebo vzpomínáme 
 
Čs. výročí květen 2014 
 
   Rok 1982 přinesl do prodejen Mototechny a Tuzexu dlouho 
očekávanou novinku, představenou ovšem o něco dříve. Dne 1. 
května 1982 se oficiálně začala prodávat Škoda Garde, 
coupé, odvozené od řady 742. Většinu vývojových prací 
obstaraly Bratislavské automobilové závody (BAZ), kde se 
Garde spolu s pobočným škodováckým závodem v Kvasinách 
také montovalo. Třebaže Garde nikdy nezískalo proslulost 
předchozího „Erka“, dnes patří k raritám a začíná se objevovat 
na veteranských setkáních. Produkce skončila v roce 1984, kdy se na linkách objevil Škoda Rapid. Počet 
vyrobených Garde přesáhl 11.000 kusů, značný počet se exportoval, zejména do Velké Británie, 
Skandinávie, Rakouska a tehd. západního Německa. Některé zahraniční trhy odmítaly název „Garde“, 
protože to v jejich jazycích mohlo znamenat nejen „doprovod“, ale i „ozbrojenou stráž“. Škoda Garde měla 
pod kapotou motor ze Škody 120 LS o výkonu 55 koní a dosahovala rychlosti 150 km/h. 
 
   Plzeňská škodovka zakoupila v roce 1924 licenci na výrobu 
luxusních vozů od španělsko-švýcarské společnosti Marka 
Birgikta a spustila stavbu pod jménem Škoda Hispano-Suiza. 
Luxusní vozy byly srovnatelné s tehdejší špičkou: Isotta 
Fraschini, Rolls Royce či Pierce Arrow. Do konce 20. let 
vyrobili v Plzni stovku chassis s motorem, které byly většinou 
individuálně karosovány. První vyrobený kus opustil 
továrnu 10. května 1926 a zakoupila jej Správa 
presidentských garáží pro Tomáše Garrigue Masaryka. 
Limousinu karosovala plzeňská firma Brožík, která je ostatně 
podepsána pod mnoha československými „Hispánami“. TGM 
používal vůz až do roku 1935, aristokratický automobil přečkal 
válku, ale jeho konce nastal v polovině 50. let … Díky celoživotní snaze nedávno zesnulého sběratele a 
renovátora z Říčan můžeme obdivovat několik exemplářů i u nás.  
 
   Mezi předválečnou závodnickou elitu se řadí Vincenc (Čeněk) Junek, narozený 25. května 1894. Od 
mládí byl nadšeným obdivovatelem silných strojů, závodil na 
Mercedesu, Austro-Daimleru, ale jeho život je spjatý 
především se značkou Bugatti a slavnou závodnicí, jeho 
manželkou Eliškou Junkovou. Působil jako bankéř a majitel 
velkostatku a v bankovnictví se seznámil i s mladou Eliškou 
(tehdy Alžbětou). Spolu navštěvovali pařížské autosalony i 
velkého Patrona, od nějž kupovali ty nejnovější modely. Na 
snímku je Čeněk Junek s Eliškou za volantem „želvy“, jak se 
přezdívalo této nezvykle karosované Bugatti. Junkova životní 
pouť se tragicky uzavřela v červenci 1928 při závodech na 
německém Nürburgringu, kdy smrtelně havaroval s vozem 
Bugatti 35B. Jeho manželka se od té doby neobjevila na startu. 
Na památku velkého závodníka se dnes pořádá veteranská jízda „Memoriál Čeňka Junka“. 

Text: Pavel Kopáček    Foto: Archiv Pavla Kopáčka 



 

 

 

Oslavujeme nebo Vzpomínáme … 
 
   Významné výročí si připomenou ctitelé tradiční 
americké značky Chevrolet, která 2. května 1918 

přešla do vlastnictví koncernu GM. Úspěšná firma, 
založená Louisem Chevroletem se toho dne stala 
součástí General Motors, založeného Williamem 
„Crapo“ Durantem. Jeho budoucí imperium v té době 
již ovládlo značku Buick, později se připojily firmy 
Cadillac, Oldsmobile a Oakland. Koncern funguje 
dodnes, ovšem se ztrátou několika původních značek a 
vzhledem k problematické hospodářské situaci bude 
možná potřebovat vládní subvence. Nyní jsou součástí 
koncernu značky Cadillac, Chevrolet, GMC, Buick, 
Opel, Isuzu, Vauxhall (a možná jsem ještě na některou 
zapomněl ☺). Na snímku Chevy ročníku 1924. 
 
   Na americkém subkontinentu zůstaneme a neopustíme 
ani Detroit. V „městě automobilů“ dne 19. května 1903 

založil David Dunbar Buick stejnojmennou firmu. 
Budoucí automobilku začal tento výrobce strojních dílů 
připravovat již o rok dříve. Orientoval se na vyšší třídu, 
ovšem se střídavými úspěchy. Od pádu do nenávratna 
jej zachránil vstup do koncernu GM, kde se postupně 
etabloval na druhou příčku pod Cadillakem. Některé 
jeho modely byly dokonce dražší než základní 
provedení Cadillaku. Jako jedna z mála čistě 
amerických značek přežil Buick dodnes, z jeho palety 
jmenujme např. legendární řadové osmiválce, modely 
Roadmaster, Limited, Skylark či divoký GSX. Málokdo 
dnes již ví, že Buick stavěl i užitkové vozy. Na našich 
silnicích se proháněla spousta Buicků, jmenujme např. poválečný Roadmaster amerického velvyslance 
Lawrence Steinhardta. 
 
   Fanoušci britských sportovních klasiků jistě 
vzpomenou na 19. květen 1928, kdy se v britském 
Richmondu narodil Colin Bruce Chapman, výrobce 
legendárních Lotusů, závodník a majitel úspěšné stáje 
F1. Po ukončení studia a získání pilotního oprávnění 
nastoupil k Royal Air Force, ale po mnoha nezdařených 
startech a přistáních se s armádou rozloučil a roku 1952 
zakládá Lotus Cars Company. Závodní karieru začal na 
upraveném Austinu Seven, ale nedlouho poté staví 
závodní speciál už pod svým jménem. Do vlastního 
teamu přitáhl světoznámá esa: Jima Clarka či Grahama 
Hilla. Později zakládá s finančním přispěním známého 
výrobce cigaret další stáj, pojmenovanou John Player Special. Z osobní produkce jmenujme např. 
nesmrtelný Lotus Seven, Elan či Europa (oba typy jezdily i u nás), cestovní Elite nebo „bondovský“ Esprit. 
V prosinci 1982 podlehl Chapman srdeční příhodě, vozy jeho značky se vyrábějí dodnes.  



 

 

 

   Mezi velká jména automobilové historie patří i 
Alejandro de Tomaso, jehož životní pouť skončila  21. 

května 2003. Známý konstrukter supersportů pochází z 
Argentiny, ale přesídlil do italské Modeny, kde v roce 
1959 zakládá vlastní automobilovou manufakturu. De 
Tomaso se nebál ani ostré konkurence ve Formuli 1, pro 
stáj Franka Williamse postavil závodní speciál. Není bez 
zajímavosti, že obchodně velmi zdatný Argentinec 
vlastnil od roku 1976 do poč. 90. let značku Maserati a 
rovněž i světoznámou motocyklovou firmu Moto Guzzi. 
Rok po jeho skonu došlo k prvním krokům na likvidaci 
společnosti, ale značku s právem výroby koupil v roce 
2009 Gianmario Rossignolo, takže uvidíme … Jméno 
DeTomaso bude navždy spojeno s vysokovýkonnými 
modely, např. Mangusta, Pantera, cestovní Longchamp či superluxusní sedan Deauville. 
 
   Když jste ještě nedávno přijeli do evropského či 
zámořského velkoměsta, čekaly vás na kraji chodníku u 
parkovacího místa mincovní parkovací hodiny. 

Třebaže dnes již mizí (často ve sbírkách automobilových 
kuriosit), určitě nevadí, když si připomeneme datum 24. 

května 1938, kdy byly patentovány. Kovový sloupek, 
ukotvený do chodníku, hodinový strojek, jenž se spustil 
po vhození mince, a oznamoval (zejména policistům), o 
kolik jste překročili předplacenou dobu stání ☺. Za 
jejich tvůrce se považuje Carl Magee a jeho 
oklahomská firma Dual Parking Meter Company. 
Největšího rozšíření dosáhly hodiny v USA, v Evropě 
pak ve Francii a Velké Británii. Na našem snímku řada 
parkovacích míst krátce po zavedení hodin. 
 
   Po tzv. „říjnové“ revoluci se tehdejší carské Rusko změnilo 
v Sovětský svaz se všemi jeho atributy: bída, válka a 
nedostatek všeho, automobily nevyjímaje. Nový 
„revoluční“ stát platil carským zlatem a starožitnostmi za 
dodávky strojů a vozidel především z USA, ale pořád nebylo 
dost. Předsednictvo strany se usneslo o spolupráci s některou 
světovou automobilkou, z výběru vyšel vítězně americký 
Ford. Ten v té době zavedl do výroby moderní typ A a Henry 
Ford se uvolil k prodeji licence a celé výrobní technologie 
včetně zaškolení personalu. 31. května 1929 byla slavnostně 
podepsána smlouva mezi Ford Motor Company a 

Sovětským svazem. Stalo se v sídle koncernu v Dearbornu a 
Ford začal dodávat materiál na výstavbu obří továrny v Nižném Novgorodu (tehdy Gorkij). Odsud zakrátko 
začaly vyjíždět „Áčka“, pojmenovaná GAZ, přednost dostaly užitkové Gazy AA a AAA (dvou- a 
třínápravové). Osobní GAZy byly určeny především státním institucím, běžný občan až na výjimky neměl 
šanci. V následujících devíti letech SSSR odkoupil 72.000 rozložených Fordů k vlastní montáži za cenu 30 
milionů USD. Později se zmínky o spolupráci s Fordem „vytrácely“ a GAZ byl označován jako vlastní 
sovětská konstrukce. 

Text: Pavel Kopáček    Foto: Archiv Pavla Kopáčka 



 

 

 

 

Berlínská tragedie     
 
   Byl to jeden z nejlepších československých závodníků 
předválečné doby. Řadil se vedle manželů Junkových, 
Bohumila Turka, Jindřicha Knapa či Petra Muchy. Anebo 
vedle svého nejlepšího kamaráda Zdeňka Pohla … Ano, dnes 
vám přinášíme vzpomínku na den, kdy po tragické nehodě od 
nás odešel Jiří Kristián hrabě Lobkowicz. 
   Od mládí byl nadšeným divákem proslulého závodu 
Zbraslav – Jíloviště. Zažil jeho nejslavnější dobu, viděl na 
vlastní oči závodnická esa z celé Evropy, která si tu dávala 
dostaveníčko. Samozřejmě hořel touhou přiblížit se jejich 
výkonům nebo aspoň změřit s nimi síly. To bylo ale – 
vzhledem k tehdy platným zákonům – možné až po dovršení 
21 let. To už na něj doma čekal sportovní Austro Daimler. 
Nejdříve se účastnil místních podniků v okolí Mělníku, ovšem 
nevelké řidičské umění si vybíralo svou daň – každou chvíli 
zůstal stát pro poruchu. Ale zkušenosti přibývaly a koncem 20. 
let se mladý Lobkowicz seznamuje s ing. Vladimírem Gutem, zástupcem firmy Bugatti pro Československo. 
Lobkowicz měl proti skoro všem ostatním nezanedbatelnou výhodu: pocházel z aristokratické a dobře 
hmotně zabezpečené rodiny a tak není divu, že si v roce 1929 pořídil nový Bugatti. To už se v jeho pracovně 
na hořínském zámku objevily první poháry: z Brna, ale i z Rakouska. Čtyřválec je mu už příliš slabý, 
přenechává jej Zdeňku Pohlovi (stejně jako původní Austro Daimler) a objednává nový osmiválcový Bugatti 
35C. S ní nebyl úspěšný tak, aby jej to povzbudilo a uspokojilo, a na další sezonu kupuje nový osmiválec, 
kompresorovou 51 o objemu 2300 ccm. Opět jej „bedna“ minula, i když se statečně probojoval mezi 
světovou elitu. Bylo mu 25 let, když si troufl na mohutnou Bugatti 54. Vladimír Gut ji odmítl dovézt, i 
přátelé závodníci nákup rozmlouvali. Tvrdí se, že Patron neměl při konstrukci třísetkoňového pětilitru příliš 
šťastnou ruku, vůz byl značně neklidný, zřejmě „přemotorovaný“ a jen s velkými zkušenostmi se dal 
ovládat. To ovšem nebyl případ Jiřího Kristiána, jenž si našel cestičku, jak nové Bugatti dovézt do ČSR. 

   Ve snaze dosáhnout nejvyšší mety přihlašuje se Lobkowicz na 
jeden z nejtěžších závodů, berlínský AVUS. Osudný závod 
startoval 22. května 1932. Nedlouho po rozjezdu se 
neovladatelný Bugatti 54 smýká, naráží do betonového hrazení, 
převrací se a padá ze svahu na druhé straně závodní tratě. Pomoc 
přišla téměř okamžitě, ale ani zázraky dnešní medicíny by nic 
nezmohly proti drtivé síle těžkého závodního stroje, který 
mladého Lobkowicze přimáčkl a rozdrtil. Krátce po nehodě Jiří 
Kristián umírá … Na celý závodnický svět padá tíseň, hořínské 
panství se halí do černého floru. 
   Vrak jeho osmiválce kupuje Zdeněk Pohl, nechává jej 
karosovat Oldřichem Uhlíkem na cestovní a až do 70. let 
používá k běžným jízdám. Tehdy ale podléhá nátlaku 
neomaleného a vtíravého zahraničního kupce i „přátel a 
odborníků“ z řad veteranistů, a vzápětí je jedinečný a památný 
stroj (jeden z pěti vyrobených) na cestě z republiky. Bylo by 
naivní domnívat se, že pro komisi, složenou ze zástupců 
„veteranistů“ a mezinárodních šejdířů pod patronací zahraniční 
obchodní výsadky, by jméno Jiřího Kristiána znamenalo víc než 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jen odškrtnutou položku. Tak jako posvětili zločinné zašantročení jiných Patronových exemplářů, tak i na 
Lobkowiczovu 54 dali bez skrupulí stvrzující razítko … � ! V USA se k památnému autu zachovali podle 
tamních zvyklostí a morálky, sejmuli jedinečnou Uhlíkovu karoserii a nahradili ji replikou, která 54 

„zdobí“ dodnes a je 
občas i vydávána za 
původní tovární … 
   Jeho předchozí 
Bugatti 51 se nachází 
v NTM, kam ji předal 
Zdeněk Pohl a vůz tak 
zůstal ušetřený 
nájezdů zlodějů 
uměleckých děl. 
   Jiří Kristián spí svůj 
věčný sen v rodinné 
hrobce na hořínském 
hřbitově, budete-li 
moci, navštivte místo 
a uctěte památku 
mladého závodníka. 
Byl jsem tam asi před 
patnácti roky a stav, v 
jakém jsem spatřil 
zámek a rodinnou 

hrobku, mnou otřásl. Byl jsem patrně po dlouhé době jediný, kdo 
na náhrobní desku zesnulého hraběte položil květinu a sejmul 
čepici. Pokud pocházíte z okolí Mělníka a chtěli byste Hořín 
navštívit, prosím o fotografii. Patnáct let je dlouhá doba a třeba se 
něco změnilo k lepšímu. 
 
Jiří Kristián hrabě Lobkowicz, 22. května 1932, R.I.P. 
 
Text: Pavel Kopáček 
Foto: Archiv Pavla Kopáčka 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

Ford Eifel 1937 -    
Život jednoho auta        
 
 
   Lidé se mění, ale auta, která máme 
rádi, zůstávají… 
   Nebývá často zvykem, aby první 
automobil v rodinách vydržel bez 
mála 70 let a byl pojízdný do 
dnešních dní. Jedno takové auto 
vlastním a chtěl bych Vám popsat 
jeho pohnutou historii. 
 
 
   Bylo krátce po válce a otec toužil po 
nějakém vozidle, které by uvezlo pětičlennou rodinu na výlety a případně zvládlo utáhnout přívěs s nářadím, 
potřebným pro servis traktorů Svoboda. Touto činností se otec, po právě skončené válce, chtěl živit. Na 
hřišti místního gymnázia byla shromažďována takzvaná trofejní vozidla zabavená Německé armádě. Volba 
padla na DKW, prý v super stavu a levná. Po oznámení této novinky svému otci, který léta pracoval 
v Laurince na motorech ať automobilových či leteckých přišla sprcha: ,,Přivez domů dvoutakt a vyrazím Tě 
z baráku.“ Došlo tedy k vynucené změně. Volba padla na Ford Eifel r.v. 1937. Že to byl vykradený vrak 
vadilo dědovi méně než dvoutakt. „To dáš do kupy coby dup.“ Naštěstí to bylo domů s kopce a tak Eifel sjel 
po ráfcích bez pneumatik samospádem. Musel to být téměř absolutní rámus, neboť dodnes je onen kopec 
vydlážděn kostkami z poctivé žuly. Tak začala oprava nabouraného vraku a shánění chybějících dílů. 
Z otcových zápisků vím, že na autě bylo nutno opravit téměř vše. Motor vylágrovaný, převodovka měla 
zničená kola hlavně na ,,1“ a ,,2“, prasklý rám, maska a chladič promačklý  do motorového prostoru. 

Přihlásil se i úřední šiml a auto bylo nutno docenit, zaplatit poplatek Fondu národní obnovy, a protože šlo o 
zahraniční výrobek, muselo být i doplaceno clo. Než otec vyjel, musela být po roce 1948 zaplacena ještě tzv. 
přepychová daň. Není proto divu, že auto začalo jezdit až s třetí registrační značkou někdy po roce 1950. To 
nevím přesně, neboť jsem nebyl ještě ani v plánu. Rokem 1948 padla i vize o opravách traktorů Svoboda 
jako způsobu obživy. 
   Začala éra výletů a cestování mých starších sourozenců s matkou a otcem po pamětihodnostech republiky. 
Auto sice nemělo nárazníky, svítil jen jeden reflektor, každá pneumatika byla jiná, ale s našetřeným 
benzínem se dalo objet o prázdninách i republiku. I já si vzpomínám na jednu takovou okružní jízdu 
republikou. Ta byla asi poslední větší, co vím. V roce 1969 byla koupena ŠKODA 1000 MB a Ford byl 



 

 

 

odložen do kůlny s opět vylágrovaným motorem. Auta mi bylo líto a tak jsem škemral na otci opravu a 
zprovoznění. Nějak byla spousta jiných důležitých prací kolem domu, zahrady a vůbec. Nakonec zbyl start 
oprav na mně. Pod záminkou studia praxí (přijali mně na místní SPŠ) jsem auto vysvobodil z kůlny, a začal 
s opravami. Jak jsem správně předpokládal, otec nevydržel a pomoc byla vydatná. Těch facek bylo taky 
nepočitatelně, ale jsem za ně rád (možná jich mohlo být i víc). Když jsem v roce 1977 konečně mohl řídit 
auto, vyrážel jsem už na veteránské akce v okolí s pojízdným Fordem Eifel.   
   Věk a koroze se zastavit nedá a tak bylo nutné roku 1990 udělat větší karosářské a tím pádem i lakýrnické 

opravy. Nechtělo se mi tehdy, neznaje ještě historické souvislosti, vracet na auto nevzhlednou šedozelenou 
barvu (cca RAL 7002) a zvolil jsem líbivou černo-červenou kombinaci a schéma podle fotografie 
(černobílé) ve Světě motorů. Začal jsem chápat svého otce a nemaje času na nic natož na veterána odstavil 
jsem ho do stejné kůlny jako on před lety. 10. 3. 2000 přišla náhlá povodeň a auto skončilo pod hladinou 
špinavé vody a bláta. Po opadnutí vody jsem v nastalém šoku alespoň vypustil veškerou vodu a nahradil ji 
směsí nafty a oleje. Už zase vrak jsem se zmatečně pokoušel prodat a auto odhlásil z registru vozidel. Díky 

svým synům a 
zbytku rodiny se mi 
loni podařilo auto 
znovu zprovoznit. 
Co to obnášelo je na 
román. 
   Forda jsem 
otestoval a získal 
zelené veteránské 
RZ. V srpnu byl také 
velmi obdivovanou 
hvězdou na svatbě 
mladšího syna. Tajně 
doufám, že i on bude 
auto opatrovat pro 
další generace. 
 
Text: Petr Petříček
  
Foto: Petr Petříček a 
jeho archiv 
 
Děkujeme ☺ 



 

 

  

 

 



 

 

  

 

 
                    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  
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