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Milí přátelé, 
 
tak jsem zpět z cest a promlouvám k Vám z úvodní strany dalšího čísla našeho časopisu. Tentokrát bych 

mohl místo slova „našeho“ mohl klidně použít slovo „Pavlova“, neboť červnové číslo je celé jeho dílo. 

Zatímco já se toulal po severním Španělsku, Pavel psal a psal a psal ☺. 
   Ještě jednou se vrátím k článku o Pavlových začátcích s vozy Simca Ariane, o kterých se Vám svěřil 
v posledním čísle. Věřím, že se Vám článek líbil alespoň stejně tak, jako mě. Petr S. (současný majitel 
Princezny) už jistě chápe, proč jsem chtěl od něj koupit zrovna ji a ne jinou Ariane ☺. O tomto typu dáváme 
s Pavlem dohromady jejich minulost na území Československa. A i když se nenašel papír se starými 
poznámkami, i tak jsme docela pokročili a pracujeme na téměř třech desítkách Arian. O výsledky se 
samozřejmě podělíme ve speciálním čísle, věnovaný těmto našim oblíbeným Simkám. A proto znovu žádám 
Vás všechny o spolupráci – máte-li informace, fotky, kupní smlouvy či cokoliv jiného k historii těchto vozů 
u nás, podělte se prosím o ně s námi. Děkujeme předem moc.    
   Což mne paradoxně přivádí na opačnou myšlenku.  Poměrně často se na nás obrací různí lidé, kteří po nás 
chtějí dobové fotografie předválečných vozů, zejména pak Bugatti. Nezapomenou vždy připomenout větu, 
že „nejsou překupníci, ale sběratelé“. Vždy a vždy mne tato věta pobaví. Jednak již moc u této značky není 
co překupovat a jednak ne vždy je jedno lepší než druhé. Často lze spíš použít rčení o louži a okapu. Když 
jsem jednomu z nich s úsměvem odpověděl, že bych nepohrdl bližšímu seznámení s vozem z jeho sbírky, již 
se pochopitelně neozval. Možná že kdyby jednoho mladého „redaktora“ pozval odpoledne a svoji 
předválečnou pýchu sbírky mu ukázal, něco mu o ní pověděl, vysvětlil mu „co je k čemu“, možná by ten byl 
vstřícnější. Sběratel historických vozidel není ten, kdo jich víc nakoupí, ale ten, kdo je má z lásky, dost o 
nich ví, uvědomuje si, že mu „bylo dáno“ vlastnit něco, co nemá každý druhý a rád s tím kolegy seznámí. 
Možná je to v dnešní době naivní představa, ale my tady v naší dvojčlenné redakci tomu věříme. Protože 
podle nás, „jen ten kdo dává, dostává“. 
     
  S přáním krásného léta  

                         Michal Primák        
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Italské barvy pod šedou oblohou 
 
   Den po místní průtrži mračen, 24. května, se v 

jihočeské Jistebnici sešli majitelé Fiatů a ostatních 

italských a licenčních značek, kteří přijali každoroční 

pozvání táborského Fan klubu Fiat. Několik snímků 

vypoví o zlověstné barvě nebe, zajímavých strojích a 

dobré náladě, kterou nemohly zkazit ani opodál 

probíhajícím volby do EU. Osmý ročník se prostě 

vydařil … 
 

Text: Pavel Kopáček    
 Foto: Pavel Kopáček 

 
                                                             Fiat 125p byl u nového majitele teprve druhý den, ale po zpojízdnění se do Jistebnice vypravili. 

               Vínová 850 patřila k tomu nejlepšímu z historie,                        Sesterskou Lancii zastupovala třeba černá Delta 
                               co se na setkání objevilo.                                 se vznětovým motorem. 
                              

          Šestistovka byla sympatická svými životními šrámy.          Jako z Mototechny: Lada 1500 S po renovaci. 
 
 



 

 

 

Bubláte rádi? 
 
   Pokud ano, tak na „Prvním jarním 

bublání“ jste byli správně. 

Samozřejmě, nejedná se o brčka a 

sklenice vody, ale o detroitské 

železo, které se sjelo na svůj tradiční 

první jarní sraz do Jizbic u Vlašimi. 

„Jarního“ bublání se účastnilo 

neuvěřitelných 355 vozů (počítány 

pouze registrované), což už je číslo 

na samé hranici kapacity 

autocampingu. Díky Miroslavu 

Sitovi vám nabízíme dvě stránky 

fotek, ilustrujících atmosferu strojů, 

pochutin, barev a krásných dam! 
 
Text: Pavel Kopáček 
                                                                                           Vyjížďka, to je jízda, zastavení, focení – a někdy pořád dokola … ☺! 

 

Možná zrovna tenhle Dodge sloužil na pražském ruzyňském letišti.     Facka downsizingu, aneb „OBJEM NIČÍM NENAHRADÍŠ !!!“ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercury Marquis z poloviny 70. let, důstojný a elegantní …          US Army v plné pohotovosti, potahy sedadel z texaského skotu (možná ☺) 



 

 

 

 „Dvojkové“ Camaro v plném lesku a s dobovým příslušenstvím!               Nash z roku 1926 vypadal na původní a velmi zachovalý stav! 

            Oldsmobile 98, který v nejdražším provedení mohl                   Některé ameriky měly sice jiný formát, 
                                konkurovat i Cadillaku.              zato svědčily o nápaditosti a zručnosti tvůrců! 

        Přál bych si poslechnout koncert z výfuků tohohle Dodge Coronetu … 
 
 
Mercury nabízel v roce 1958 originální příď i záď a navíc výkon přes 300 koní 
 
 
Ford Ranchero, který se z farmářského tahounu proměnil v kultovní předmět! 



 

 

 

Potkali se u Kolína 
 
   Nemáme na mysli onu dvojici pohádkových medvídků, ale Medvídky jiné – velké, u těch kvalitních a 
úctyhodných ročníků výhradně ocelové, s množstvím chromu, zdobené, navýsost representativní – a přece 
jednoduché k ovládání. 
   Poslední dubnovou sobotu se majitelé pyšných německých krasavců začali sjíždět na historické kolínské 
náměstí již dlouho před osmou ranní - přesně podle pozvánky, kterou jsme MY bohužel od pořadatele 
nedostali, byť jsme na loňském setkání byli a přinesli obsáhlou fotoreportáž. Fotografie a podrobnosti o akci 
nám poskytl pan Oto Kadlec, za což upřímně děkujeme. Celá akce se konala v režii Mercedes-Benz klubu 
ČR ve spolupráci s Klubem historických vozidel Praha. Samotné zahájení akce proběhlo v 9.00, a účastníci i 
zástupy diváků měli na prohlížení hvězdných skvostů celé tři hodiny. Úderem poledne předal starosta Kolína 
zúčastněným pamětní listy a o půl hodiny později se první vozy vydávaly na start spanilé jízdy, letos 
vedoucí na zámek ve Žlebech. Po obědě oznámil pořadatel za přítomnosti starosty Žlebů výsledky soutěže 
elegance a po předání diplomů mohli účastníci odjet nebo ještě posedět v útulné hospůdce. 
   Nezbývá, než si přát, aby si pozvánky, rozesílané e-mailovou poštou, našly cestu i do našeho PC. 
 

Text: Pavel Kopáček          Foto: Oto Kadlec 
 

  Bez rozdílu věku a barvy pleti se Mercedesy řadily na náměstí,             W123 je samozřejmostí, ale objevuje se i řada W201, 
              přednost samozřejmě dostanou ty klasické!                jíž se v Německu říkalo „Baby Benz“ 

 

  Proč vlastně „Piáno?“ Podle víka zavazadelníku, který připomíná              Nádherný interier W113 (Pagoda) – snad jen autoradio 
                               zavřené piano (pianino) …           by mohlo být stylovější, dnes to není problem … 
 



 

 

 

    Předválečná a těsně poválečná krása se snoubí s důstojností.             Řada W123 bude navždy patřit k těm ikonickým, zlatá barva 
                      Popisu netřeba, citlivá duše pochopí …                                je nádherná, černá dnes výjimečná, tak snad jen ty ráfky … 

 
Mercedesům W 114 se u nás říkalo „Ventilačka“ podle výklopného                         Máte předválečnou masku, novější kryty 
větracího okénka. Tenhle červený kousek by mohl být na fototapetě!                blikačů či poklice? Stačí vystavit a nabídnout! 
 

      Ano, i takhle čistoskvoucí může být letitý vznětový motor!                   Její veličenstvo Pagoda! Vůz městské policie má sice 
       podobné barvy, ale tvarově vypadá jako chudinka … 

 
 



 

 

 

Malé setkání velkých kubatur 
 
   Když se řekne „F-Body“, pro nezasvěceného to může být nerozluštitelný kryptogram. Protože jsme od 

našeho čtenáře a věrného přispěvatele Míry Sity dostali sadu fotek, vysvětleme si onen termín. 
   F-Body je platforma střední třídy koncernu General Motors, na níž se v letech 1967 až 2002 stavěly dva 

dodnes populární modely: Chevrolet Camaro a Pontiac Firebird. Vznikly ve čtyřech generacích a pro žádnou 

jinou značku ani typ se nepoužívaly. 
   Jejich příznivci a majitelé si dali již pošesté dostaveníčko, letos 17. května na kolínském náměstí. Třebaže 

obloha velkými proudy slzela nad tím, že nemá tolik výkonu, většině majitelů neúčast ani nepřišla na mysl. 

Převažovaly dva zmíněné ikonické modely, ale parkoviště nezůstalo uzavřené ani ostatním, jak se můžete 

přesvědčit v naší minigalerii. 
   Popřejme vlastníkům muskulaturní ocelové parády super léto a volnou silnici. 
   Hit the Road, Boys … ! 
 

Text Pavel Kopáček    Foto: Miroslav Sita 

 
 
 



 

 

 

Případ nesmlouvavých komisařů 
 
Nebojte se, nebude se jednat o vražedné řádění maniaků (od toho máme sdělovací prostředky a každodenní 

realitu), ale nakouknutí do jednoho testačního dne, kdy se majitelé vozidel s registračními značkami pro 

historická vozidla (říká se tomu ještě tak?) sjeli, aby přistavili svůj veterán k posouzení, zda na něm nebyly 

provedené změny v rozporu se současně platnou legislativou a samozřejmě i prováděcími předpisy. 
   Nebudeme zabíhat do podrobností, ostatně problemem veteranských testací se v našem časopisu 

mnohokrát zabýval Michal, takže nabízíme čtveřici snímků, které jsme dostali od Míry Sity, jednoho z 

majitelů testovaných vozidel. 
 

Text: Pavel Kopáček      Foto: Miroslav Sita 
 

 Corvetty C2 a C4 bok po boku, společné mají nejen vysoké výkony,           Oldsmobile Toronado, kterému k dokonalosti chybí jen  
                                        ale i exklusivitu.                                     písmenko „I“na kapotě při svém debutu šokoval 

                 svět koncepcí pohonu „vše vpředu“. 

    Pontiac Firebird, zvaný „Šilhoun“, září krásnou a uklidňující     Když se řekne Lincoln Continental, 
                            zelení, ale i „Top“ stavem!      myslí se většinou přesně tohle … ☺! 
 

 



 

 

 

Na příkaz „Velkého kormidelníka“ 
 
   Pod označením „Auto z Číny“ si až na výjimky 
každý představí produkci posledních let, jejíž kvality, 
design či evtl. duševní vlastnictví jiného neustále 
propírají sdělovací prostředky. Ale Chery, Dongfeng 
či Brilliance jsou jen špičky ledovce, viděné z velké 
vzdálenosti … Historie začala mnohem dříve, 
nedlouho po druhé světové válce, a měla asijskému 
gigantu pomoci v očekávaném rozkvětu. 
 
   Tehdejší Čínská lidová republika, občasný spojenec Sovětského svazu a tedy i Československa, byla již 
před válkou zemí, zmítanou politickými i válečnými konflikty, a boje na dálném východě nepřinesly také nic 
positivního. Ale ani poté nebylo zemi dopřáno klidu – severokorejská vojska zaútočila na jihokorejské 
území – a další konflikt byl na světě, byť se Číny netýkal ani tak vojensky, jako spíš hospodářsky a formou 
„přátelské pomoci“. 
   Ale vraťme se ještě kousek zpět. Bezprostředně po válce bylo jasné, že i tahle východní mocnost musí 
vybudovat soběstačnou dopravní infrastrukturu, ze začátku alespoň ve snadno dostupných oblastech. V řeči 
politiků to znamenalo jediné: ruku nataženou k Josifu Visarionoviči Stalinovi s žádostí o pomoc. Nebyla 
oslyšená – velký JVS samozřejmě uvítal možnost spojenectví s evtl. vstupem na čínské území v případě 
ozbrojeného konfliktu v Pacifiku. Dveře „Stalinovy“ automobilky ZIS se otevřely dokořán. Na východ 
putovaly hotové i rozložené nákladní vozy, výkresy, některé stroje, ale sovětskou automobilku načas 
obydlely i desítky budoucích čínských expertů, kteří z nabytých vědomostí měli doma školit ostatní. 
   Je ovšem stále řeč o užitkové produkci – Čína, používající zatím ve velké většině animální či lidské 
zápřahy, potřebovala (podle teorie Maa) především industrialisovat. Nakonec, ve veleříši zůstalo dostatek 
válečných Willysů a západní či americké produkce, aby si vládnoucí třída mohla vybrat. Rusové pomohli s 
výběrem vhodného místa a tak se v blízkosti města Changchun začalo stavět. První pětiletku vyhlásil Mao 
Ze Dong v roce 1953 a na její počest se 15. července slavnostně položil základní kámen. Výrobní náplní byl 
čtyřtunový Liefang - beze změn převzatý sovětský ZIS 150 (jinak kopie amerického Autocaru, dodávaného 
za války v rámci smlouvy Lend-Lease). Bez posvěcení to nešlo, sovětské přátelství otevřeně demonstrovali 

Nikita Chruščov a Nikolaj Bulganin návštěvou závodu 5. října 1954. O dva roky později se dlouho slavilo – 
nejen zahájení seriové produkce, ale samozřejmě i „Velký kormidelník“.  Továrna se oficiálně nazývala – a 
dodnes nazývá – FAW (First Automobile Works) a nákladní čtyřtuna se po několik dalších let stala prakticky 
jediným výrobkem, dodávaným na domácí trh, ale i do korejské války na stranu severu (vývoz začal malými 
počty teprve v roce 1958 do Arabie, sousedních států a kusově též do jižní Ameriky). Závod měl ale i velké 
středisko na opravu válečné, kořistní i zahraniční techniky, obchodní zastoupení a běžná síť opraven byla až 
do raných 90. let věcí neznámou … 



 

 

 

   Zatímco straničtí funkcionáři i prostý lid usínali s knihou Maových spisů v ruce, „Velký kormidelník“ za 
zdmi ostře střežených pekingských sídel začal odborně plánovat výrobu osobních vozů a nikoli ledajakých! 
Přímo nejvyšší třídy! Odborně proto, že – stejně jako jiní asijští vládci – byl povahy mírné, znalostí 
rozmanitých a úrovně nevšední, prostě rozuměl všemu. Direktiva zabrala a v Chongfengu začali vyklízet 
nevelkou halu. Do další budovy brzy přibylo několik nových sovětských representačních vozů, ale i pár 
nejdražších exemplářů americké produkce – POUZE pro srovnání, jak jinak. Pečlivá demontáž za pomoci 
sovětských odborníků odhalila slabé i silné stránky vzorků, takže Mao po pročtení svodky mohl dát jistě 
smysluplný příkaz k zahájení stavby vlastního reprevozu. Rozkaz byl dán (a ovšemže i splněn) v roce 1958, 
přesněji 1. července, který tak můžeme považovat za počátek seriové výroby čínských osobních automobilů. 
Než se pustíme do detailů, je nutno dodat, že nováček dostal jméno HongQi (Rudý Prapor) a ani ti sebelépe 
placení úderníci si jej dovolit nemohli – neplatil se a byl výhradně na příděly podle vládou sestaveného 
rozdělovníku. Vidíte – i toto je rovnost převedená do praxe … ☺ 
   Obejděme si nyní pomyslně před námi stojící HongQi. Jedná se samozřejmě o modelovou řadu 770, první 
a celých třicet let vyráběnou. Masivní, bezmála šestimetrová karoserie působí chladně, odtažitě a 
nepřístupně (až na několik 
jedinců, např. Mao a já – 
oba jsme si ji oblíbili ☺). 
Přídi dominuje masivní 
nárazník, zdobený 
jakostním chromem a 
přední maska, podobná té z 
poslední modifikace Volgy 
M 21. Ostatně podobně je 
laděná celá příď. Předek 
kapoty zdobí nezbytný 
masivní emblem v podobě 
rozevlátého rudého 
praporu (podobný vozil na 
kapotě i ZIS), zajímavým 
detailem je filigránské 
zdobení vnitřní části lemu reflektorů. Mlhové svítilny nebyly standardem, ovšem montovaly se na 
převážnou většinu aut. Dlouhá karoserie velmi střízlivého stylu (srovnáme-li ji s GAZem M 13 Čajka či 
jejím vzorem značky Packard) byla podélně i příčně vprostřed nosného rámu vyztužená a jistý (dosud 
utajovaný) počet vozidel dostal kompletní panceřování. Všimnete si toho ale většinou jen porovnáním 
tloušťky okenních skel, včetně předního. Zadní dvojice dveří měla obrácené závěsy, nikoli snad proto, že to 
tehdy bylo v modě, ale nastupování je nejpohodlnější. Karoserie končila elegantní zádí, prostou jakýchkoliv 
ozdob, dostatečně důstojně krášlenou dvojicí rozměrných zadních svítilen. Překvapivě nevelký zavazadelník 
ukrýval klimatisační jednotku, ale (jak jsem se dočetl v německém autočasopisu ze zač. 60. let) prý i slušnou 
zbrojnici, navíc přístupnou zevnitř vozu. Nevelký počet karoserií byl opatřený odsouvací střechou – nikoliv 

nad řidičem, ale nad cestujícími vzadu. Umožňoval státníkům ukázat 
se lidu a máváním poblahopřát k jejich prázdným žaludkům, aspoň do 
té doby, než se funkce přehlídkových vozů ujaly phaetony stejné 
značky. Naprosto jednoduchá přístrojová deska neměla mimo 
dřevěných obkladů ani náznak luxusu a přístrojová výbava byla na 
úrovni tehdejší střední třídy. Proč také ne? Řidič byl „jen“ pracující a 
v případě jakékoliv poruchy stejně neměl ani čas ji diagnostikovat – 
Maova ochranka by tasila rychle … Velká většina 770 se dodávala v 
limousinovém provedení, tedy s dělící stěnou za řidičem a 
spolujezdcem. Samozřejmostí byl rozhlasový přijímač, ovládaný 
ovšem ze „svatostánku“, klimatisace se ukázala nutná, neboť 



 

 

 

spouštění okenních skel omezovala jejich tloušťka. Na čalounění se nešetřilo, pasažerům byl dokonce k 
disposici i chlazený nápoj. Dojem moci dokončily záclonky, jimiž se dala celá zadní část zastínit. 
   Pod kapotou pracoval vidlicový osmiválec 5.655 ccm o výkonu slušných 210, poté i 221 koní. 
Dvoustupňová automatika řadila naprosto hladce a v novějších versích měla i svůj olejový chladič. Pohon 
obstarávala samozřejmě zadní náprava, vůz byl vybavený servořízením a servobrzdami, podle tehdejších 
zvyklostí ovšem jen bubnovými, a to i na předních kolech. 
   Ještě jedna odbočka. První HongQi se ovšem podstatně lišil od „známé“ verse 770, musel prostě vyzrát … 
Přídi vévodila vodorovná lesklá lišta, z níž vystupovala maska ve formě výřezu – naprosto netradiční a 
typicky asijské; markant, jenž se objevil v tamní autohistorii vícekrát. Vůz se poprvé představil v říjnu 1958 
na (dnešním) Náměstí nebeského klidu v Pekingu. O rok později už Maova vláda dostává celou flotilu 

nových HongQi – jako dar továrny k desátému výročí založení Komunistické strany Číny. Toť !!!! 
   Námi popisované provedení CA 770 debutovalo (dá-li se tomu tak v tehdejších čínských poměrech říkat) 
na podzim 1966, veškerou produkcí směla opět manipulovat jen vláda. Jubilejní stý HongQi opustil halu na 
jaře (data se velmi liší) 1971, o tři roky později vyjel inovovaný CA 774. Zajisté by vás zajímaly přesné 
počty, ale musím vás zklamat. Dlouho jsem tenhle článek připravoval a z žádného pramene nemám 
důvěryhodné a dokladovatelné informace, i když jsem se obrátil přímo na výrobce. Prostě v Číně dosud 
panuje režim, pokládající i výrobní počty vládních vozidel za utajované, takže se budeme muset spokojit s 
hrubým odhadem 820 až 870 vozidel (všechny varianty CA 770 do konce výroby), jak uvádějí některé 
americké, jihokorejské a japonské prameny. Zajímavostí jistě je, že se dodnes dochoval – v původním a 
velmi dobrém stavu – první vyrobený CA 770. 
   HongQi nikdy neměl a ani neměl mít exportní ambice. Stal se výhradně čínským zbožím, které za hranice 
putovalo jen jako dar vlády. Tak se prý jeden 770 dostal i na Kubu, a sice jako dar strany kubánskému 
„lidu“ v den desátého výročí svržení Battistova režimu. Samozřejmostí byly dary do Vietnamu, Severní 
Koreje či „demokratického“ Laosu. Filipínský Pol Potův a Lon Nolův krvavý režim – přestože hlásal 
pokrokové tradice – zůstal věrný Cadillakům, Mercedesům a RR, a ani ostatní země zřejmě nebyly Číně 
natolik nakloněny, aby mohly počítat s cenným darem … Viděl jsem jednu dávnou a dost mizernou 
reprodukci ještě mizernější fotky z kremelských garáží, „cosi“ tam vypadalo jako záď HongQi, ovšem 
doložit se to také nedá, i když ani vyloučit. Tady prostě narážíte všude na mlčení, archivy žádné, velké 
vzdálenosti a nesrozumitelná řeč činí tajemství ještě tajemnějším … 
   Evropa, nyní myslím západní, znala HongQi jen z malých fotek v katalozích. Ani tamější čínská 
velvyslanectví 770 nepoužívala. Střed a východ Evropy byl na tom podobně, až na to, že u nás žádné 
autokatalogy nevycházely. Svět motorů, Automobil a – tuším – že i Motoristická současnost přinášely 
články s fotkami o úspěších čínských výrobců, detailů o HongQi i tady ovšem najdete málo. V 
„bratrských“ zemích se 770 představil na několika mezinárodních výstavách, velkou zajímavostí je účast 
jednoho (a jediného) exempláře HongQi v rámci brněnských strojírenských veletrhů poč. 60. let. Na 



 

 

 

vyvýšeném podiu se majestátně otáčel černý HongQi  770 s bělobokým obutím a dovozovými poklicemi, a 
československá veřejnost jej tady viděla zcela poprvé. Po ukončení veletrhů ale vůz zmizel. Kam? Budete se 
možná divit! Zůstal v ČSSR jako zamýšlený dar Číny naší vládě (pardon, lidu) a naskýtala co otázka, co s 
ním? Jediné auto tohoto typu nepřipadalo do úvahy pro vládní kolony, pro ministerstva zase byl moc „nóbl“, 
takže jej dle dobových pramenů mohly získat následující instituce: buď Ústřední výbor Československého 
svazu mládeže, nebo Ústřední výbor Československého svazu žen či Ústřední výbor Svazu československo-
sovětského přátelství. Velká slova, velké sliby … Nakonec z nich nebylo nic. Nejvyšší místa docela moudře 
usoudila, že nevyzkoušené auto, navíc bez dílů, s neurčitou životností, problematickými opravami a 
nejistým vztahům s Čínou, bude nejlépe odmítnout. Tak se „československé“ HongQi vrátilo zpět. Jedno 
však přece jen v Evropě zůstalo. „Velký přítel Číny“, rumunský předseda Gheorghi Gheorghiu-Dej, dostal 
darem 770, který se dodnes dochoval, byť s nepůvodním motorem (nyní tam běhá sovětský V8). V 90. 
letech a v novém mileniu se mnoho zbylých 770 a jejich derivátů dostalo z Číny, dnes zdobí automusea, ale 
bohužel i vrakoviště. Největší kolekce zůstala v domovské zemi, kde je jí věnováno celé jedno oddělení 
pekingského dopravního musea. 
   Dnes je 770 k vidění v reinkarnované podobě. Světlo světa spatřil monumentální vůz, okázalostí předčící i 
RR Phantom, podle posledních zpráv dodávaný za cenu od 600.000 USD výše. Mít ty peníze, už bych ho 
měl – tak nádherná je to katedrála!!! 
   Koncem 80. let začal čínský autoprůmysl koketovat se Západem, vznikly licence či falše VW, Audi, 
Buicku či Jeepu, ale o nich se dočtete ve Veteránu cca za 20 let ☺! 
   Tolik o fascinujícím bouráku z veleříše, proslavené smaženou kachnou, nakládanými psy či Velkou zdí. 
 

Text: Pavel Kopáček    Foto: Archiv Pavla Kopáčka 
 
 
Technická data (HongQi CA 770 - rok 1966) 
 
Motor: V8 OHV, 5655 ccm, 210 koní při 4400 ot/min, vrtání x zdvih 100 x 90 mm, kompresní poměr 8,5:1, 
točivý moment 422 Nm při 3000 ot/min 
Převodovka: dvoustupňová automatická čínské konstrukce, pohon zadních kol 
Karoserie: ocelová, panceřovaná na vyztuženém rámu, čtyřmístná s dvěma nouzovými sedadly 
Rozměry: DxŠxV: 5730 x 2010 x 1670 mm, rozvor 3400 mm, pohotovostní hmotnost 2260 kg, objem 
palivové nádrže 95 litrů 
Výkony: nejvyšší rychlost 165 km/h, akcelerace na 100 km/h za 17,4 s., spotřeba 19,7 l/100 km 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

          Pavilon Motokovu na brněnském výstavišti        Phaetonem HongQi se svezl i americký president Richard Nixon 
          a patrně jediný CA 770, co se zde objevil. 

Maska stále ve tvaru výseče, ale už širší – řekněme tomu facelift.             Čínský president v přehlídkovém HongQi. 

STW bylo kusovou záležitostí, podobně jako sanita a pohřební special.              Vládní CA 770 právě opouští francouzský 
     president Jacques Chirac. 
 
 
 
 
      Největší soustředění historických 770 najdete  
                 v čínském museu historie dopravy. 

 

 

 



 

 

 

               Jedna z prvních jízd v roce 1958.           V 70. letech se výroba již znatelně rozběhla, práce v továrně na vládní                      
                                                                                                                              speciály byla spíše odměnou. 

                                                
   Slavnostní okamžik: kolona nových HongQi opouští mateřskou             Jedna z mála příležitostí – veletrhy. Tentokrát u soudruhů z NDR.  
                          továrnu. Maova náruč čeká … ☺ 

 
                                                                Sedmero HongQi 770 čeká na slavnostní předání. 



 

 

 

                                 Dobovka                                                                      Z hluboké historie 

               Porsche 356 v socialistickém Československu ☺.                                    Krásná aerovka se zakázkovou karoserií.  

         Potkali jsme                        Soutěž 
       
International Travelall  
byl příliš velký oříšek. 
            
 
 
  Na čem sedí modelka?                                     

           Odpovědi pište na michal@simcacentrum.cz 
 

                 Kolik ještě jezdí Volh v běžném provozu??        
                      Zatím v renovaci                        Takhle po renovaci 

                                                 Výřezy na kapotě napovídají něco o tuningu, ale i tak je Toyota Celica velmi zajímavý vůz.  



 

 

 

                                                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 

 Důkladně maskované torzo Warturga 353 Tourist napovídá, že již 
  nikdy nevyjede před dům svých majitelů, aby se těšil na rodinný 
                                               výlet. 
 

                                                   
                       
                         Kolem aut… 

   
 

 Stylový doplněk nebo zbytečné zničení cenných dílů či auta? 
                           Odpověď ponechám na Vás… 
.  

                    
 
 



 

 

 

                         Hrálo ve filmu                                               Z archivu čtenářů 

             Bud Spencer a Terence Hill prožívali honičky a vzájemné závody 
                                     v několika svých filmech. 
      Vlevo Chevrolet Chevelle Malibu, vpravo Chevrolet Chevelle.  

 
Miloš Spurný poslal tuto krásnou fotku Škody 1201STW před  
    renovací s přiznáním, že vzácný vůz čeká na záchranu.  
              Držíme palce renovátorovi a děkujeme.  
 

   Z prospektů a reklam  

   
 Text: Michal Primák       Foto: Michal Primák a jeho archiv  



 

 

 

V rytmu opery … 
 
   Předkládáme vám další pokračování hrátek s názvy typů automobilových značek. Jak vidno z nadpisu, 
zabrousíme dnes do hudební oblasti. Té jsme se sice kdysi již věnovali (auta v písničkách), ale dnes se 
podíváme, jaké druhy a formy hudebních motivů zvolily automobilky pro svou typologii, případně jako 
(chtěné) vyjádření image. Setkáme se povětšinou s názvy z oblastí tzv. vážné hudby, pojmenování z lehčích 
žánrů nacházíme až na sklonku námi sledovaného období, ale častěji až v druhé polovině 80. let s přesahem 
až do dnešní doby. 
   Jak již tradičně upozorňuji, nedělám si nárok na kompletní seznam, podobná themata vznikají většinou 
dva týdny a obsahují to, co „hlava dá“ … 
Šum v sále umlká, koncertní mistři se představují … 
 
MAESTRO: 
 
„Jste připravena, slečno?“ „Ano, Maestro“ - ti starší z nás si jistě vzpomenou na kdysi často hranou píseň v 
podání studentky hudby Nadi Konvalinkové, zamilované do svého Maestra v podání Jiřího Korna … již z 
toho vyplývá, že Maestrem v hudbě se stává skutečný mistr svého oboru, podobně jako v jiných uměleckých 
směrech. 
 
Austin Maestro je nástupce Austinu Allegro a jeho derivátů, 
připravovaný již od roku 1977. Debutoval v roce 1983, vrátil se 
k hranatějším formám, podle dobového motoristického tisku se 
prý jevil jako poměrně nenápaditý až fádní. Po technické stránce 
nepřinesl nic převratného, výrobce pouze upustil od montáže 
progresivního, ale příliš složitého odpružení Hydragas. Jeho 
první verse měly pod kapotou občas nepříjemně hlučný 
koncernový čtyřválec 1275 ccm nebo 1600 ccm ve dvou 
výkonostních stupních (81 a 103 koní). Další pohonné jednotky 
přišly v rámci faceliftů následujících let. Maestro se dodával s pětidveřovou karoserií hatchback nebo jako 
panelová dodávka, měl i sourozence se stupňovitou zádí (Montego) a mimo rodnou Britanii se několik set 
kusů smontovalo i v Bulharsku. Výroba posledního provedení skončila až v roce 1995. Několik Austinů 
jsem vídával i na našich silnicích, jeden jezdí pořád nedaleko TA, ale většina podlehla korosi a nedostatku 
dílů. 
 
   MG Maestro představuje ostřejší a dražší provedení, 
představené rovněž v roce 1983. Jeho motorisace začínala 
šestnáctistovkou, o rok později osazenou vstřikováním paliva. 
Další novinkou ročníku ´84 byl čtyřválcový dvoulitr o výkonu 
115 koní, evidentně „rychlejší“ než zbytek vozu. Poměrně velké 
množství odebrala britská policie. Jen pro doplnění dodávám, že 
později přibyl dvoulitrový turbomotor a také diesel. Produkce 
MG Maestro skončila již v roce 1991. 
 
OPERA: 
čili původně česky „zpěvohra“, těžiště aktivit klasického divadla. 
 
   Grandeur Opera Coupé není nic jiného, než svérázná konverse Cadillaku Seville. Změna čtyřdveřového 
sedanu na prapodivné coupé s reservami na bocích se v Americe vyskytovala dost častěji a vždy působí 
trochu kýčovitě. O výrobě v pravém slova smyslu se nedá hovořit, firma staví výhradně na individuální 



 

 

 

objednávky a v nabídce je i convertible, vypadající uhlazeněji, 
ale i Grandeur Formal Sedan. Výrobce, sídlící na Floridě, 
používá techniku Cadillac beze změny, pod kapotou tedy 
najdeme klasický Small Block V8 o objemu 350 cu.i. Dodávky 
probíhaly na přelomu 70. a 80. let. 
 
QUINTET: 
Pětičlenná hudební sestava s počeštělým názvem kvintet 
pronikla do povědomí zejména díky mnohaletému působení 
známé skupiny Spirituál kvintet, jejímž zpěvákem byl i tragicky 
zesnulý Karel Zich. 
 
   Celou řadu hudebních pojmenování použila pro své výrobky firma Honda. Jedním z nich je i Honda 

Quintet, v některých zemích z důvodu chráněného názvu 
prodávaná pod označením Quint. Její první generace se 
představila počátkem roku 1981 a nabídla moderně řešený vůz 
tehdejší střední třídy (dnes bychom asi řekli nižší střední třídy). 
Dodával se jako pětidveřový fastback s dynamickým čtyřválcem 
1605 ccm o výkonu 80 koní a s pětistupňovou manuální 
převodovkou nebo třístupňovým automatem. Označení Quintet 
(Quint) se začalo používat až pro exportní aktivity do Evropy, 
Asie a Ameriky, v Japonsku vůz debutoval jako derivát Hondy 
Civic a místní specialitou byl silnější motor s výkonem 90 koní. 
Výroba Quintetu pokračovala do roku 1985. 
 
   Britští automobiloví výrobci museli v 70. a 80. letech přijmout 
podílnictví zahraničních investorů a de facto zachránců. Tamní 
typická produkce zastarávala, továrny začaly likvidovat výrobu a 
těm, kteří chtěli přežít, nezbývalo, než se poohlédnout jinde. To 
je třeba případ Roveru, jehož tehdejší výrobky jsou anglické jen 
podle názvu, emblemu a detailů. Příkladem budiž Rover 

Quintet, dodávaný australskou pobočkou kdysi legendární 
anglické značky. Celý vůz i s australskými specifiky vyráběl 
japonský koncern, pohonný agregát zůstal standardní.. Quintet se 
na australském trhu nestal žádným bestsellerem a dodával se 
pouze v letech 1983 až 1985. 
 
ACCORD: 
Říkáme a píšeme Akord a jiným slovem je to souzvuk. Jak mne poučil hudebně vzdělaný syn, akord je 
sladění tří a více tonů či nástrojů do jedné určité toniny. 

Rozumíte tomu? Já ne, ale slyším to od rána do večera … ☺! 
 
Honda Accord je i u nás velmi známý a stále prodávaný model. 
Úspěšná řada střední třídy se poprvé představila v roce 1976 a 
stylisticky navazovala na velmi dobře prodávaný Civic. Do roku 
1981 se dodávala s karoserií liftback a sedan. Motoricky mohla 
být vybavená čtyřválcem 1600 ccm o výkonu 72 koní, později (a 
jen na některých trzích) také osmnáctistovkou se slušným 
výkonem 110 koní. Standardem dobře vybavené Hondy byla již 



 

 

 

tehdy pětistupňová převodovka, za příplatek jste si mohli vybrat i třístupňový automat či dokonce (opět jen 
někde) dvoustupňový poloautomat – víceméně druh automatické spojky. Jednotlivé verse se lišily podle 
místa určení, specifické byly pro americký trh. Accord se v roce 1982 stal prvním japonským vozem, seriově 
vyráběným v USA. V letech 1981 až 1985 se vyráběla druhá generace Accordu, na domácím trhu pod 
názvem Honda Vigor. 
 
PRELUDE: 
Preludiem označujeme jednak krátkou církevní a chrámovou skladbu s varhanním doprovodem, v 
přeneseném slova smyslu může být preludiem i improvisace hudebníka, hraná podle vlastní fantasie. 
 
   Jméno velebně znějících varhanních produkcí nese Honda Prelude, coupé atraktivní vizáže a velmi 
dobrých jízdních výkonů. První generaci jemně střiženého 
sporťáku spatřil svět koncem listopadu 1978, a jako obvykle byl 
na karoserii znát příbuzenský vztah s ostatní produkcí, u Prelude 
snad nejvíce ze sesterského Quintetu. Nový model se postaral o 
pořádný rozruch zejména za oceánem a přidělal vrásky nejen 
ostatním importerům, ale i představitelům Fordu a GM. 
Americkou versi vám přinášíme na snímku. Základní provedení 
si vystačilo se čtyřválcem 1600 ccm (80 koní). Později byl 
motor vybavený vstřikováním, transistorovým zapalováním a 
chladičem oleje. Další volbu představoval agregát 1755 ccm 
(110 koní), Rok 1980 přinesl nejen drobné kosmentické změny, 
ale i katalysator. Zákazník měl na výběr obvyklý manuální pětikvalt či třístupňovou automatiku, ale krátce i 
firemní dvoustupňový Hondamatic. Několik set Prelude bylo v USA upraveno na cabriolety, druhá generace 
přišla na trh v roce 1983. 
 
JAZZ: 
Dodnes velmi populární hudební směr, vzniklý od černošského obyvatelstva severní Ameriky, z nějž se pak 
vyvinuly další směry: dixieland, ragtime či swing. K nejznámějším interpretům patří Louis Armstrong či 
Duke Ellington. 
 
   Honda Jazz je klasický japonský miniautomobil, ve své 
domovině ovšem nazývaný Honda City. V podobě z našeho 
snímku se vyráběl v letech 1981 až 1986, základní motorisaci 
tvořil malý čtyřválec  1230 ccm o výkonu 44 koní. Jazz se 
dodával jako třídveřový hatchback, od roku 1984 také v 
dvoudveřové otevřené versi, s výkonem zvýšeným na 67 koní. 
Převodovky nabízely čtyři či pět stupňů, k mání byl i oblíbený 
Hondamatic. Zajímavou alternativou je Honda City (Jazz) 
Turbo, představená v roce 1982. Původní motor byl vyladěný na 
100, později až 110 koní, což miniaturnímu Jazzu propůjčilo 
pozoruhodné vlastnosti. Pro úplnost dodejme, že na designu se 
podílelo italské studio Pininfarina. 
 
BALLADE: 
Česky samozřejmě balada, a jedná se o lidovou či autorskou píseň, jejíž počátky lze vysledovat již ve 
středověku. Balady měly nejčastěji smutný obsah, vypovídající o tragických zakončeních lidských životů či 
prokletí. 
 
   Poměrně málo známým modelem z „hudební“ serie japonského velkovýrobce je Honda Ballade. Ten 



 

 

 

vznikl původně jako rozšíření řady Civic v roce 1980. Podle již 
popsané britsko-japonské praxe vznikl sesterský model, 
nazývaný Triumph Acclaim. První generace setrvala ve výrobě 
tři roky. Dodávala se výhradně s karoserií sedan, s živými 
dvoukarburátorovými čtyřválci o objemu 1300 nebo 1500 ccm. 
Tradičně výrobce nabízel pětistupňovou manuální převodovku, 
dvoustupňový Hondamatic nebo zajímavý třístupňový automat, 
dodávaný z Jihoafrické republiky a vyráběný podle licence 
Mercedes-Benz. Druhá generace Ballade „žila“ v letech 1983 až 
1986. 
 
ALLEGRO: 
V odborném hudebním názvosloví je takto označeno rychlé tempo. 
 
   Není to tak dlouho, co jsme vám představili britského nositele 
tohoto názvu, Austin Allegro. Vrátíme se k němu tedy jen 
velmi stručně: rodinný vůz nižší střední třídy, stavěný také v 
podstatně dražší podobě karosárnou Vanden Plas a podle vžité 
praxe montovaný i v Italii pod názvem Innocenti Regent. 
Vyráběný v letech 1973 až 1983, ve třech nepříliš odlišných 
generacích. Karoserie tudor, sedan a STW, motory 1,0 až 1,75 
litru. Přímým nástupcem je Austin Maestro, popsaný na jiném 
místě článku. 
 
RITMO: 
Pod tímto pojmem nebude ani ten nejméně hudebně zdatný čtenář hledat jiný význam než rytmus – základní 
prvek řeči i hudby (třebaže v posledních letech se podle projevů některých interpretů vytrácí hudba i rytmus 
čehokoli). 
 
   Velmi známým nositelem tohoto pojmenování je Fiat Ritmo, 
třebaže se občas musel prodávat pod odlišným názvem. Známá, 
poněkud „vykulená“ tvář nástupce populárního 128 se na 
veřejnosti objevila v roce 1978 na torinském autosalonu. Ve 
výrobě se Ritmo udrželo celých deset let, ale my se zmíníme jen 
o první generaci, stavěné i ve Španělsku (Seat). Typologie 
Ritma se odvíjela od označení výkonu, tedy 60, 65, 75 koní z 
objemů 1100, 1300 či 1500 ccm. Od roku 1980 se Ritmo dodává 
i se vznětovou sedmnáctistovkou, proslulou 
„multikárovým“ zvukovým projevem, známým ostatně z vícera 
naftových Fiatů. Ritmo 105 TC, opravdový sportovní nástroj, 
debutovalo v roce 1981 a používalo motor z Fiatu 131. Lahůdkou pro vyznavače rychlosti se ale stal 
maloseriový Abarth Ritmo 125 TC, představený ve stejném roce. Jeho maximálka atakovala 200 km/h a 
dnes je vyhledávaným youngtimerem. Konec první generace přinesl říjen 1982, nové Ritmo však ztratilo 
něco ze své neopakovatelnosti. Jen dodejme, že v Britanii a severní Americe jste tento Fiat potkali pod 
názvem Strada. 
 
BONGO: 
Dvojice bubínků, vydávající nezaměnitelný zvuk, původem pocházející z Latinské Ameriky. Jsou součástí 
nejen tamních melodií, ale dnes už nepostradatelným nástrojem hudebníků různého zaměření. 
 



 

 

 

   Mazda Bongo prvé řady je patrně v Evropě neznámý model 
minibusu v typickém designu japonského baroka raných 60. let. 
Ostatně i já jsem na Mazdu Bongo narazil nedávno při listování 
darovaným torsem amerického autokatalogu. Vývoj Bonga začal 
již v roce 1961 a hotový minibus se představil až roku 1966. Byl 
poháněný vzadu uloženým litrovým čtyřválcem o výkonu 47 
koní, což nevelkému vozu stačilo k dosažení rychlosti 95 km/h. 
Později se na stejném chassis stavěly i dvoumístné pick-upy. 
Mazdy Bongo se exportovaly jen do okolních asijských zemích, 
v malém množství i do Australie. Ve výrobě vydržely celou 
desítku let, ale dnes se s nimi setkáte jen opravdu velmi vzácně. 
 
CHARLESTON: 
Známý a původem americký tanec, který přišel do mody ve 20. letech. Rozšířil se do celého světa, jeho 
interpretkou byla především Josephine Baker. Symbolem charlestonu je i rytmická a rychlá hudba. 
 
   Exotický tanečně-hudební projev se odrazil i na limitované edici jednoho z nejslavnějších aut všech dob: 
Citroën 2CV Charleston. Osobitě zbarvená „kachna“ upoutala dvoubarevnou figurou v kombinaci 
tmavočervené a černé, třebaže se později objevily i zcela jiné odstíny. Charleston však zůstává výhradně 
červenočerný. Motoricky se jedná o běžný model 2CV 6 s dvouválcovým boxer-motorem o výkonu 29 koní. 
Charleston debutoval na podzim 1980 a stal se jedním z nejprodávanějších zvláštních provedení. Jeho 
popularita ovšem vedla i ke stavbě tzv. „klonů“. 
 
CHANTEZ 
Francouzské sloveso, překládané jako „zpívat“. Znáte snad lepší doplněk kapitoly o „hudebních“ autech? 
 
   Mimo Japonsko a několik okolních zemí 
zůstává Mazda Chantez velkou neznámou. 
Miniautomobil debutoval v roce 1972 a ve 
výrobě se udržel pouhé čtyři roky, navíc bez 
přímého nástupce. Jednalo se o typickou 
japonskou karosářskou školu s velkým 
rozvorem, koncipovanou pro čtveřici osob 
(tamějšího vzrůstu). Jako pohonná jednotka 
byl původně plánovaný Wankelův motor, 
ten byl ovšem po rozepřích ve vedení firmy 
nahrazený dvoudobým agregátem o objemu 
360 ccm a výkonu 33 koní. Objemově se 
tedy Chantez řadí do oblíbené a daňově 
zvýhodněné třídy „Kei-Cars“. Motor měl s 
vozíkem poměrně dost práce, akcelerace na 
100 km/h trvala bezmála 37 sekund, a 
ručička rychloměru ukázala špičku 115 
km/h. Mazdu Chantez jsem nikdy v životě 

neviděl, povědomí o ní se mi dostalo až z jednolistového prospektu z internetové nabídky … ☺ 
 
 

Text: Pavel Kopáček    Foto: Archiv Pavla Kopáčka 



 

 

 

DIPLOMATem bez pověřovacích listin … 
 
   Vážení čtenáři, už jsme tu měli nemálo kategorií názvů automobilové typologie, dnes přikročíme k 

pojmenování, které si v lidském rozměru zasluhuje oslovení „Excelence“, totiž ke špičce pověřenců cizích 

zemí. Na vrcholu těchto zodpovědných, ale i záludných funkcí stojí bezesporu diplomat.  V automobilové 

branži se kupodivu toto označení nepoužívalo tak často, jak by se mohlo zdát – na rozdíl od pojmenování 

ostatních pracovníků zahraničních misí, k nimž se vrátíme samostatně. Jméno Diplomat tedy mělo vyvolat 

asociace té nejvyšší společnosti, jakosti a postavení. Zda tomu tak skutečně bylo, ukázal čas … 
 
   Dodge Diplomat není zdaleka tím nejluxusnějším v nabídce 
značky. Poprvé se jméno objevilo v roce 1951 a setrvalo do 
poloviny 50. let. V roce 1977 byl název oprášený a použitý pro 
označení celé modelové řady americké střední třídy. Nezapře 
příbuznost s podobnými modely Plymouth a dodával se s 
karoserií tudor, sedan a STW. První generace (na snímku ročník 
´79) měla v nabídce základní řadový šestiválec „Slant Six“, 
pocházející z přelomu 50. a 60. let (v roce 1983 skončil) o 
objemu 225 cu.i. (3,7 litru) a dvojici VéOsmiček (5,2 a 5,9 litru), 
z nichž silnější versi preferovaly policejní složky. Třebaže 
základní vybavení zahrnovalo ručně řazenou převodovku, podle 
statistiky bylo v prvních třech letech 91% produkce vybaveno 
obvyklou koncernovou automatikou. Dodge Diplomat se v 
pravidelně faceliftované podobě udržel do samého sklonku 80. let, ponechal si klasickou koncepci se zadním 
náhonem, a mimo USA se montoval i v Kanadě a Mexiku. 
 
   Značka DeSoto, pojmenovaná po španělském conquistadorovi, vznikla již před válkou ve snaze překlenout 
mezeru mezi drahými Chryslery a lidovějšími Dodge a 
Plymouthy. Po válce se dostala do existenčních potíží, jež 
vyvrcholily zánikem značky v roce 1961. DeSoto Diplomat (na 
snímku ročník ´49) není svébytným ani čistě americkým 
modelem. Jedná se o upravený Dodge, používající uvedené 
označení výhradně na export. Ten začal již v roce 1946, DeSota 
šla do celého světa, tehd. Československo nevyjímaje. Nepříliš 
drahý a provozně nenáročný prostorný vůz byl oblíbený nejen v 
Evropě, ale i v koloniální Africe a také v Australii, která se 
teprve připravovala na svou vlastní značku. Z dovezených dílů 
se Diplomaty kompletovaly v belgické montovně (Antverpy), v 
nabídce byl i vznětový motor. Do konce 50. let se Diplomaty 
montovaly i v Kanadě a jihoafrická pobočka Chrysleru ještě rok po oficialním zániku firmy nabízela DeSoto 
Diplomat, což byl pouze přejmenovaný a pravořízený Dodge Dart. Takže - obvyklý guláš … 
 
   Aby těch zmatků kolem „diplomatických“ jmen nebylo málo, 
nabízíme vám exotiku pod názvem Chevrolet Diplomata. 

Brazilský výrobek tamní pobočky GM je vlastně lépe vybavený 
a silnější Chevrolet Opala. Ani ten není výhradně brazilskou 
kreací, ale v rámci jisté unifikace GM se jedná o nepříliš 
pozměněný Opel Rekord C a Commodore A, což vynikne 
zejména při pohledu na levnější Opalu. Výroba se rozběhla 
koncem roku 1966 a Opaly se v různých stupních výbavy 
prodávaly do počátku 70. let, kdy se z nich vyčlenila luxusnější řada Comodoro (obdoba Opelu 



 

 

 

Commodore) a další rozšíření nejpopulárnějšího brazilského výrobku GM přišlo na řadu koncem roku 1979. 
To byl právě Chevrolet Diplomata (na snímku ročník ´81), který vyjel s upravenou karoserií německého 
Commodore poslední řady. Nejsilnější motorisaci představoval šestiválec 4100 ccm o výkonu 170 koní. 
Převody byly podle amerických zvyklostí ručně řazené či 3- a 4stupňové automatické. Výroba celé 
modelové řady Opala skončila přechodem na Chevrolet Omega počátkem 90. let. 
 
   Bitter CD, nazývaný rovněž Bitter Diplomat, vzešel ze snahy 
německého konstruktera Ericha Bittera nabídnout domácímu 
zákazníkovi plnohodnotný „Gentleman´s Express“. Jak vidno z 
názvu, použil osvědčenou techniku Opelu Diplomat, což není 
nic jiného než V8 Chevrolet. Karoserie vznikala u firmy Baur, 
známé spíše spoluprací s BMW, Opel se podílel na technickém 
řešení samonosné karoserie. Ta vznikla podle návrhu karosárny 
Frua a již na první pohled si všimnete podobnosti s Maserati 
Ghibli, Monteverdi či Jensenem. CD Diplomat měl představovat 
konkurenci pro DeTomaso Longchamp či Iso Rivoltu. Poprvé se 
luxusní sportovní studie představila ve Frankfurtu roku 1969, 
seriový výrobek měl druhou premieru tamtéž o čtyři roky později. Tohle prodlení bylo osudovou chybou, 
mezitím zaúřadovala ropná krise a fenomenální výkony VéOsmičky 5400 ccm odstrašovaly stejně 
fenomenální spotřebou. Vůz se později přejmenoval na Bitter CD, údajně na žádost Opelu. V roce 1977 
Opel zastavuje výrobu řady Diplomat, což byl další hřebík do rakve Bitteru Diplomat. Poslední vozy 
opustily montovnu koncem roku 1979. 
 
   Předválečnou produkci zastupuje Adler Diplomat, výrobek 
agilní německé firmy. Její šestiválce Standard 6 přestávaly 
zastaralou vizáží přitahovat zákazníky a navíc název 
„Standard“ evokoval příliš mnoho obyčejnosti. V roce 1934 se 
tedy představuje Diplomat, luxusní a rozměrově velký vůz, 
vhodný jednak pro taxislužbu nebo služební účely, ale zakrátko 
již také ve službách Wehrmachtu jako štábní a velitelský vůz 
nižší kategorie. Tvarem navazoval na ostatní modely (Junior, 
Primus a Trumpf), dodával se v krátké či prodloužené versi, ale 
také jako cabrio. Pod kapotou pracoval spolehlivý šestiválec s 
objemem 2920 ccm a výkonem 65 koní. Maximální rychlost se pohybovala v rozmezí 100 až 110 km/h. V 
době války byly mnohé Diplomaty přestavěny na pohon náhražkovým palivem, což jejich výkony rapidně 
snížilo. V letech 1934 až 1938 opustilo továrnu 3200 kusů, Adler vzápětí přešel na válečnou výrobu. 
 
   Pravděpodobně nejznámějším z uvedených diplomatů je Opel Diplomat, 
existující ve dvou generacích, tradičně značených A a B. Snímek ukazuje první 
provedení A z roku 1964. Debutoval jako vrchol řady K.A.D. (Kapitän, 
Admiral, Diplomat) a nabízel také odpovídající motorisaci: silné osmiválce GM 
289 a 327 cu.i. o výkonu 190 a 230 koní. Motory byly kombinované s 
automatikou Powerglide, původem od Chevroletu. Diplomaty se stavěly v 

provedení sedan, několik desítek prošlo úpravou v nezávislých karosárnách a 

staly se z nich limousiny (i na delším rozvoru), ale pro mnohé fandy Opelů je lahůdkou maloseriové coupé, 

dodávané s motorem 327 cu.i. Kompletovala je karosárna Karmann a počet vyrobených kusů kolísá mezi 

345 a 350. Na německém veteransalonu jsem viděl i kreaci Diplomatu STW bez udání výrobce, provedení 

amaterské, krása veškerá žádná … Do konce roku 1968 opustilo montážní linky celkem 9155 Diplomatů. 

Přišel čas modelové řady B. 
Text: Pavel Kopáček    Foto: Archiv Pavla Kopáčka 



 

 

 

 
Barrandovské likvidace 
 
   Napadlo mě to při sledování jednoho francouzského filmu: krásný Peugeot 204 naráží do stromu …  Tyto 
nepěkné okamžiky stále prožívám v útrapách, i když vím, že v době natáčení – rok 1977 – se jednalo o 
naprosto tuctové auto (v tehdejším pojetí dokonce bez budoucnosti), třeba jako dnes Peugeot 207. Ale pak 
jsem si řekl, kolik asi takových krásných aut zlikvidovali na Barrandově? A tak jsem jedné deštivé noci sáhl 
do svého archivu a vybral to, co jsem měl „akčního“ z československé produkce. Nedělám si iluse o 
kompletnosti – jednak jsem na ničení aut ve filmu – hodně mírně řečeno „háklivý a nášlapný“, jednak se 
tomuto zpravidla vyhýbám. Nenajdete tady však „utopená“ auta, mám je ve zvláštní složce a možná budete 
překvapeni, kolik jich vlastně bylo. To ale až zase někdy jindy … Rovněž tak tu nenajdete nic po roce 1990 
– to jsem až na několik výjimek přestal barrandovskou i soukromou produkci sledovat. 
   Ale čtenářská obec našeho časopisu bude mít možná větší povědomí a docela bych uvítal doplnění této mé 
neveselé složky. Na druhou stranu: kam se naše kinematografie hrabe na zahraniční produkce, kde několik 
let stará auta byla naprosto bez ceny … 
   Jste-li usazeni v křesle před plátnem, mohou zhasnout světla a nezapomeňte hlasitě chroupat bonbony a 
šustit pytlíkem (od bonbonů, jak jinak … ☺) … Přehlídka začíná … 
 

Text: Pavel Kopáček     Foto: Archiv Pavla Kopáčka 
 
 
Ďábelské líbánky: 
   Bohužel poněkud pozapomenutá komedie Zdeňka Podskalského, 
v níž za volantem Volgy M 21 sedí Jiřina Jirásková a vedle ní Jan 
Libíček, oba policisté. Ve filmu dále uvidíte celou plejadu čs. 
produkce šedesátých i dřívějších let, sanitky Škoda 1202 STW, 
hezké záběry na Zetor 25, ale i  užitková vozidla včetně zajímavé 
techniky pražského hasičského útvaru v činnosti. Doporučuji jako 
náplň deštivého podvečera … 
 
Čtyři vraždy stačí, drahoušku! 
   Excelentní a často 
opakovaná komedie s 
Jiřinou Bohdalovou v roli 
svůdné a 
„vyčůrané“ novinářky, 
Lubomírem Lipským, na 
nějž se jen sypou mrtvoly, 
Marií Rosůlkovou („Bože, 
už zase mýdlo“) a Josefem 
Hlinomazem („Já jsem 
GOGO“). Převážně 
konversační snímek až v posledních minutách vyústí v dramatickou přestřelku a následný požár v 
podzemních garážích, jemuž padne za oběť několik zajímavých vozů, především Opely Kapitän a Peugeot 
404 (viz snímek). Netřeba litovat, jednalo se o zdemolované vraky bez motorů, pro tento účel speciálně 
dovezené ze západního Německa. Zajímavý je ovšem příjezd policie, dostavivší se ve Fordu Ranch Wagon 
´65 a Mercury Colony Park ´65. Ani jeden patrně už neexistuje … 
 
 



 

 

 

Akce Bororo 
   Od prvního shlédnutí až dodnes jeden z mých 
nejoblíbenějších čs. filmů … „Znám jeden lom u Příbrami“ - 
přibližně tohle procedí mezi zuby Svatopluk Matyáš v 
dramatickém závěru, kdy mu cizí mocnosti zabijí jeho 
milovanou mimozemsku krásku (Božidara Turzonovová). A pak 
už jen sedne do svého polského Fiatu 125p a zběsilou jízdou 
zavede „zlé muže“ v Renaultu 8 ke srázu. Tam zhasne 
reflektory a divák vidí, jak šílenou rychlostí řítící se 
„osmička“ neuvěřitelně pomalu padá do rokle … 
 
Upír z Feratu 
   Profesionálně a v českých podmínkách téměr zázračně 
působící snímek o sportovním autu, jezdícím na lidskou krev. 
Přestavbě na Ferat bohužel padl za oběť unikátní škodovácký 
prototyp, jenž se do své původní podoby už nevrátil. Ačkoliv je 
film nabitý automobilovými scenami a veteranista si zaručeně 
přijde na své, tak mimo „kašírovaných“ havarií uvidíte pouze 
jednu „ránu“. Barrandovský Fiat 500 rozdrtil nárazník 
škodovky MTS o záď nákladní Tatry. Jiří Menzel (na snímku) v 
roli lékaře záchranky a majitele Fiatu jen taktak stačil vyskočit. 
Vrak zůstal v barrandovském autoparku a byl v této podobě 
použitý i ve filmu „Únos Moravanky“. Za zmínku stojí Dodge 
Polara Wagon v roli sanitky a Land Rover (ještě s malou 
maskou), zapůjčený z podniku Geoindustria. 
 
Láska z pasáže 
   Lamač dívčích srdcí Lukáš Vaculík v roli jinocha, jemuž osud 
a scenář určily nepěkný závěr života. Ve filmu uvidíte 
nezapomenutelné záběry pražského provozu poloviny 80. let a 
místa, dnes změněná k nepoznání: průchody, uličky, stanice 
elektriky, apod. Zlotřilý taxikář v panickém úprku před 
ramenem spravedlnosti strhne volant své Lady 2103 a narazí do 
krásného a zachovalého Fiatu 1300/1500. Přijde mi to 
nespravedlivé … Praha byla v té době přeplněná shnilými 
stovkami, ale těchhle Fiatů už v té době moc nejezdilo. Zřejmě 
kamarád kamaráda potřeboval peníze a tak za drahý honorář 
přistavil svůj ojetý vůz k vykonání rozsudku … � 
 

Pan Tau 1,2 
   Nemluvící hodný kouzelník s buřinkou těší už několikátou 
generaci, a přiznám se, že i já se občas na jeho kousky, ale 
hlavně na starou Prahu a tehdejší realie, podívám. Vzhledem k 
velké finanční spoluúčasti zápoadoněmecké TV se mohlo točit i 
v zahraničí, ovšem většina scen se odehrává u nás. Poměrně 
velké množství dost trapných záměn (auta se mění v rozpětí 
deseti let v několika záběrech) trochu kazí dojem, ale malý 
divák nic nepostřehne – a to je asi to hlavní. Pan Tau je 
samozřejmě obklopený stovkami zajímavých aut, na snímku 
vidíte Opel Kapitän z poč. 60. let, s nímž jezdil zlý taxikář 



 

 

 

(Pavel Landovský) – Opely účinkovaly tři, z nichž jen jeden 
přežil. Z mnohem pozdějšího období pochází druhý snímek – 
doslova mne bolí, když vidím, jak filmaři nechali krásnou 
„chromku“ Tatru 613 v patrně původním laku roztříštit se o 
strom. To snad bylo zbytečné … Bohužel, i to je film.  
 
Poklad byzantského kupce 
   Jedna z detektivek s postavou kapitána Exnera, ale jediná, 
kdy jej namísto Jiřího Kodeta hrál Jiří Vala. Děj se točí kolem 

antického pokladu 
nesmírné 

hodnoty, údajně zničeného při leteckém bombardování koncem 
války. Pravda však je jiná a zjeví se na samém konci snímku. V 
úvodních sekvencích filmaři obětují krásnou velkou Pragu, 
jejíž výdřeva po pádu ze stráně zřetelně povolila. Další 
účastník kolise, Poběda, byla již dříve poškozená a posléze 
takto naaranžovaná na kraj příkopu. Film opakují poměrně 
zřídka, na rozdíl od dalších dvou „exnerovek“ ... 
 

Případ pro začínajícího kata 
   Film jsem viděl náhodou a naprosto mne neoslovil Je to 
přepis klasického Swiftova románu „Gulliverovy cesty“ s 
Lubomírem Kostelkou v hlavní roli. Ten v úvodu přijede svou 
Cortinou Mk.I do neznámé země, ale v serpentinách přejede 
zajíce v obleku a kapesními hodinkami (!!!), ale zapomene 
zabrzdit, a při zkoumání neuvěřitelného ušáka se Cortina 
rozjede a ukončí svůj život pod skalnatým srázem. Ovšem – 
jednalo se o trosku, zbavenou motoru, převodovky, ba i 
kardanu, takže škoda nebyla až tak drtivá. Za zmínku ještě stojí 
několik zajímavých aut před- i poválečných, mezi nimi i Simca 
Ariane – ovšem je to jen vteřinový záběr a musíte dávat velký 
pozor!! 
 
30 případů majora Zemana 
   aneb 1000 příkladů blbosti … je naprosto neuvěřitelné, jak 
zbabrané sceny někdo mohl „pustit do oběhu“ - viz doprava 
70. let, viděná kamerou z auta, jedoucího k případu např. v 
roce 1955.  Naprosto běžný výskyt Avií, autobusů řady Šx, 
škodovek stodvacítek, západních vozů několik let před jejich 
oficiálním debutem, novodobých svodidel a dopravních 

značek, to je 
jen maličký 

výčet 
filmařských 

hrůz. K 
„omylům“ při 
filmování se v budoucnu dostaneme … Na prvním snímku 
se Mercedes-Benz 240 D řady W115 „zázračně“ promění v 
řadu W110 … Škoda i tohoto … V dalším záběru je 
obětována zachovalá a ještě docela pěkná Volga M 21, 



 

 

 

faktem ovšem je, že i tady se v době natáčení jednalo o vůz, k 
mání kdykoli a kdekoli. Poslední záběr je (pro mne osobně) 
tragický. Myslím, že to byl třetí díl s názvem „Loupež 
sladkého I“ o čachrech s insulinem (třebaže sem UNRRA 
dodala celou výrobní linku, velkou zásobu insulinu a také dva 
speciální chladírenské Chevrolety k rozvozu), ale dojde tam ke 
zničení německého vojenského Phänomenu Granit. Původní 
malá skříňová dodávka si zahrála několik let předtím v 
kterémsi válečném snímku, a až někdy v roce 1974 byla 
upravena na ambulanci, a takto bez skrupulí, ohledů a citu pro 
historii zničena … � � 
 

XXX 
   Trojice X neznamená lechtivý a dnešní slušné mládeži 
nepřístupný snímek, ale skutečnost, svědčící o mé 
sklerotičnosti … Prostě a jednoduše jsem si u některých filmů 
zapomněl poznamenat název – a zmatek je tu! Takže mám 
obrázky z cca dvou stovek filmů, k nimž jen hodně obtížně 
dohledávám údaje … Dobře mi tak, člověk má být ve všem 
pečlivý ☺! Foto škodovky 1201, bezbranně padající ze svahu, 
patří k nějaké československé detektivce, snad z přelomu 60. a 
70. let … Víc nevím …. Pokud se mezi čtenáři najde někdo, 
kdo by mohl film identifikovat, byl bych velice vděčný! 
 
Kamarád do deště 1: 
   V polovině 80. let dvojice Lukáš Vaculík a „božský Sagi“  � 
� planýrovala duše ctitelek i jejich hmotnější části těla jako 
o život. Prvního snesu, druhého ani z doslechu, nicméně chci-li 
vidět zase záběry mé milované Prahy oněch let, musím brát i 
„Sagiho“.  Lukáš Vaculík jako dročkář pomáhá svému 
kamarádovi vyřešit problem, když na něj kolega z hospody 
zahraje „malou domů“. Přitom spatříme mnoho zajímavých aut 
i celkového dobového koloritu. Na snímku je Volga 24 
uprostřed plamenů, v palubní přihrádce odpočívá obálka s 
velkým obnosem. Budete-li film sledovat, možná se také 
neubráníte úvaze, proč se LV nepochopitelně pokouší otevřít 
blokované dveře u volantu, když může u vedlejších bouchnout 
do skla a peníze si vzít? Ovšem logiku – na tu bychom v této době a u podobných snímků čekali do smrti … 
 

 
 



 

 

 

                                 Dobovka                                                                  Z hluboké historie 

Václavské náměstí, nevyčerpatelný zdroj dávné krásy: Škoda 1201,       Mezi diváky na jednom dávném americkém srazu se objevil 
za ní pravd. Mercury ´53, pak Tatraplan, vpravo Škoda 1101 P,                    sympatický starý pán s udržovanou škodovkou. 
válečný nákladní třílitr Steyr a půvabné třívozové soupravy elektriky …                      
Pohled jako pohlazení dušičky … 
        Potkali jsme                        Soutěž 

       
Chryslera 180 pár čtenářů uhádlo. 
 
 
 Copak nám to zpodobňuje průhledová 
kresba? Odpovědi pište na   
email: pavel@simcacentrum.cz                                               

Potkali jsme Fiat Ritmo Cabrio v naprosto recesním stavu! Velká raritka! 
                                 Zatím v renovaci                        Takhle po renovaci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ford Custom, v renovaci již od roku 1977! Ovšem v nedávné době byl 
inserovaný na prodej, takže nevím, jestli už nemá nového majitele a 
                       nevypadá podle dobové kresby! 



 

 

 

                                           Česká mrtvolka                                                 … a tak vypadala jako nová 

 Přes bezpočet příznivců „kupátek“ 110 R jich desítky stále čekají a v poklidu hnijí – jako třeba tahle, jejíž původní (a velmi známou) podobu 
                                                                                        vidíte vpravo. 
                        Zahraniční mrtvolka                                            … a tak vypadala jako nová 

 Už je to hodně dlouho, co na zahradu „schraňovatele“ přibyl kdysi luxusní Mercedes-Benz 250 S. Žádné auto odsud neodjelo „po svých“,  
                                                             ani tenhle Mercedes se bývalé elegance nedočká … 
                    Předválečná mrtvolka       …a tak vypadala jako nová 

Litrové DkW Sonderklasse 1939 podle jednoho mého kamaráda „jelo jako sviňa“ ☺! Doufám, že už tak jezdí i vůz ze snímku, pořízeného  
                                                                                    někdy v pol. 90. let … 



 

 

 

                       Hrálo ve filmu                                               Z archivu čtenářů 

  „Krucinál! Jak to chodíte, ženská? Kam to čumíte? Babizno jedna!          V návaznosti na náš Simčí miniseriál nám čtenář Petr Komín 
  Rachomejtle!“, komentoval Miloš Kopecký chodkyni na přechodu ve          poslal snímek mé Princezny, kterou takto vyfotil v r. 1997. 
                     filmu „Já už budu hodný, dědečku!“ 
                        
                                                     Z prospektů a reklam 

Text: Pavel Kopáček                       Foto: Pavel Kopáček a jeho archiv  



 

 

 

Jiný kraj, jiný mrav 
 
   Zatímco Pavel psal články pro Vás, já se toulal po Francii a Španělsku. Za měsíc, po 
cestách i necestách, jsem nafotil dost rozličných automobilových veteránů v obou zemích. 
Co je běžné v Česku, je raritou jinde a naopak. Tak přináším kolekci fotek aut známých 
nebo i zapomenutých. Otevřete si tedy dobré víno a nahlédněte spolu s námi na 
silnice jižní Francie a severního Španělska.       
 
Text a foto: Michal Primák  
 

    Než byly vybudovány dálniční sítě, veškerý provoz se odehrával na národních silnicích. Dodnes tam můžeme vidět staré servisy, čerpací              
                        stanice a další „automobilové“ stavby, ač málokdy jsou ještě využívány. Škoda, že takové nestojí i v Česku…   

Původní značení. Obsahuje název obce, číslo silnice a vzdálenosti do                      Servisy ve Francii a Španělsku se prakticky neliší. 
                                            vybraných obcí. 

Nezmar Renault 4 je jedním z nejčastějších pamětníků starých časů.                                Za jízdy vyfocený Peugeot 203… 
 
 



 

 

 

   Ford Taunus P5 byl ve velmi pěkném stavu. Majitel se tvářil dost             Populární „Busík“ se takto vystavoval na kruhovém objezdu na  
                  nepřístupně, tak jsem fotil radši z dálky ☺.                                 kraji města Orthéz. 

Ač třeba Citroën SM, Méhari či Simca Elysée projely dříve, než jsem                             Krásná věc – Peugeot 504 Pick-up. 
  vylovil telefon a nastavil focení, Simku 1500 jsem si ujet nenechal.  

            Renault 5 první generace. Kolik jich bylo……a dnes?                                                     „Piano“ najdete skoro všude ☺. 

 
                                Citroën HY….škoda ho.               Land Rovery byly vyráběny ve Španělsku pod názvem Santana. 



 

 

 

      Dodnes sloužící. Ať již jako bouda pro dřevo, jako na prvním snímku, nebo v „aktivní službě“, jako na snímcích ostatních. V horských  
                                        oblastech Španělska spolu s podstatně většími Patroly a Pajery nejčastější auta. 

  Fiat 600 se vyráběl licenčně pod různými názvy v řadě zemí. Jako                                   Dnes výjimečně k vidění – Seat 131 . 
                                  Seat i ve Španělsku. 

                                                 Nejsem příznivcem omlazování designu auta. Tomuto Seatu to ale podle mého slušelo. 
 
 



 

 

 

   Kdy jste naposledy viděli Renault 14? Já tak před patnácti lety.              Dvojčata Seatů schovaných pod střechou, kam jsem se před              
                                                                                                                   deštěm uchýlil i já. Ten vlevo byl s cedulí na prodej za oknem.  

                     Broučka jsem nalezl na jednom sídlišti.                    Austina 1100 si majitel velmi hleděl.  

            Sava 1100. Malá dodávka byla ve vynikajícím stavu.                  Renault 6 je vidět výjimečně i v Česku. 
                    Škoda, že slouží již jen jako poutač. 

     Peugeot 505 a Renault 18 – další ohrožený druh. 



 

 

 

Oslavujeme nebo Vzpomínáme … 
 
   Tokijská strojírenská firma Jidosha Seizo – Kabushiki Kaiza se 1. června 1934 přejmenovala na Nissan 

Motor Company. Stalo se tak necelý rok po vlastním založení podniku. O rok později vyrábí Nissan v nové 

yokohamské montovně svůj první automobil (pod značkou 

Datsun). Ještě v roce 1935 začíná Nissan exportovat, v menší míře 

do okolních zemí, ve větším rozsahu do Australie. Výroba 

osobních vozů konči na podzim 1938 s plánovaným vstupem 

japonského imperia do války, a Nissan přechází na výrobu 

nákladních aut, tahačů a vojenské techniky. Po porážce Japonska 

zakázalo spojenecké velení výrobu větších technických celků, 

produkce automobilů znovu začala až v roce 1955. Během další 

dekády se nejúspěšnějšími modely staly Bluebird, Cedric a Sunny. 

Dnes je Nissan třetím největším japonským autovýrobcem (za 

Toyotou a Hondou). Během 80. let se firma pokoušela proniknout 

i na náš trh, ovšem povedlo se to až po roce 1989. Ze zajímavých Nissanů na našich silnicích bych 
vzpomenul velké množství Laurelů, dovezených jistým agilním táborským prodejcem ze Švýcarska, ale i 
největší Nissan President, poč. 80. let nabízený v Praze za několik tisíc korun, pravořízený a korosí téměř 
rozpadlý. 
 
   Zatímco Ford měl svůj exklusivní Lincoln, GM se chlubila 
značkou Cadillac, Chrysler nemohl nabídnout nic srovnatelného. 
Od roku 1926 nabízí nejluxusnější modelovou řadu Chrysler 
Imperial, ale pořád je to jen Chrysler. Značka Imperial se 
osamostatnila s modelovým rokem 1955 a dodávala to nejlepší a 
mnohdy nejprogresivnější z celého amerického autoprůmyslu. 12. 

června 1975 Imperial končí. Chrysler se snažil ještě později 
oživit jeho slávu, ale hospodářské poměry již opětovné 
osamostatnění značky neumožnily a navíc se Chrysler dostal do 
finančních těžkostí. Ve službách Imperialu se činila taková 
designerská esa, jakými byli Elwood Engel a Virgil Exner. Imperial nabízel po celý čas nejsilnější V8, již v 

roce 1956 zavedl tlačítkové ovládání automatiky, dlouhou dobou byly markantem značky zadní svítilny 

oddělené od karoserie, naposledy u ročníku ´62. V roce 1971 Imperial zavádí první americký seriový ABS. 

Jednou z příčin konce značky byla postupná unifikace s Chryslerem, ale i odklon výrobců od 

velkoobjemových motorů po ropném šoku. 
 
   Nedaleko Torina, v menším městě Grugliasco, se 15. června 1913 

narodil Alfredo Vignale, jeden z nejznámějších mistrů italského 

designu. Před válkou zkoušel bez velkého úspěchu štěstí v 

automobilových závodech a již tehdy kreslil skizzy karoserií slavných 

značek, zatím ale jen pro sebe. Prvním jeho skutečným dílem byla 

dvojice karoserií na chassis Fiatu Topolino a Fiatu 1100, které představil 

v roce 1948. Jeho svébytného stylu si okamžitě všimli zástupci 

nejznámějších italských značek Maserati, Alfa Romeo, Cisitalia, Ferrari 

či Lancia a firma Carrozzeria Vignale se prakticky ze dne na den stala 

jednou z nejproduktivnějších, většinou ale tvořila pod značkou Fiatu. 

Pro nás je jistě nejzajímavější spojení s automobilkou Tatra, pro níž 

zhotovil v letech 1968 a 1969 karoserie tří sedanů a známého coupé. 

Jméno Vignale je dodnes pojmem. 



 

 

 

   Pradávné rčení „jezdíš jak širón“ je de facto poctou jednomu z 

nejznámějších závodníků všech dob. 22. června 1979 si 

připomeneme den, kdy zemřel Louis Alexandre Chiron. Narodil 

se a celý život prožil v Monaku, na dohled od autodromu Velké 

ceny. Zkoušel závodit již po I. světové válce a za zmínku jistě stojí, 
že se osvědčil jako osobní řidič francouzských maršálů a vrchních 
velitelů Foche a Pétaina. Během své závodní kariery vystřídal Alfa 
Romeo, Mercedes-Benz a Delage, ale svůj život spojil s Bugatti. 
Před 2. světovou válkou se účastnil všech významných světových 
podniků, mnohokrát jej přivítal i brněnský Masarykův okruh, a to 
ještě několik let po válce. Dlouhé desítky let se přátelil s Eliškou Junkovou, účastnil se i tragické Velké ceny 
Německa 1928, která stála život Čeňka Junka. Chiron opustil tento svět ve svém monackém domově, bylo 
mu 80 let. 
 
   Dlouhou hsitorii má za sebou renomovaná značka Alfa Romeo, založená 24. června 1910. U jejího zrodu 
stál francouzský výrobce Alexandre Darracque (vzpomínáte na Darracque z filmu Genevieve?), sám majitel 
podniku SAID. Jméno „Alfa“ nemá nic společného s řeckou 
abecedou, je to zkratka názvu Anonima Lombarda Fabbrica 
Automobili. O rok později se už nová Alfa (zatím pouze Alfa) 
účastní známé Targy Florio. Během 1. světové války stanul v čele 
společnosti agilní Nicola Romeo, který okamžitě převedl továrnu na 
zbrojní výrobu a součástky. Oficiální název Alfa Romeo byl přijatý 
v roce 1920. AR se účastnila velkých cen, okruhových a 
vytrvalostních závodů, jízd do vrchu, mezinárodních rallye a v 
poslední době i velmi úspěšně veteránských podniků a soutěží 
elegance. Z historie si připomeňme slavné ostré předválečné 6C 
1750, slavné 2900 B, poválečné Giulietty, Giulie, Montrealy, ale 
také třeba Berlinu 1750, jenž se měla dokonce licenčně stavět na Slovensku. Mimo to byla AR i známým 
výrobcem užitkové techniky, autobusů a kolejových vozidel. 
 
   S radostí si připomínáme výročí narození člověka nám blízkého – dne 26. června 1898 spatřil světlo 

světa Enrico Teodore Pigozzi, později známý jako Henri Théodore Pigozzi. Narodil se v Torině a záhy 
musel převzít malý rodinný spediční podnik a postarat se o 
nemocnou mámu a sestru. Svědectvím jeho obchodní zdatnosti je 
převzetí a následný prodej vyřazených válečných motocyklů 
amerických značek a již v roce 1922 pracuje pro největšího 
piedmontského dovozce uhlí z Německa. Dva roky nato zakládá 
další podnik a kupuje železný šrot z Francie pro potřeby místních 
oceláren. Krátce poté se seznámí s mužem, jenž radikálně změnil 
jeho život. Byl jím majitel Fiatu Giovanni Agnelli. Ten zrovna 
hledal generálního zástupce svého koncernu pro Francii, a okamžitě 
poznal Pigozziho talent. Ten vzápětí buduje společnost SAFAF, 
zajistí odbyt desítek tisíc Fiatů, ale pak převezme zaniklou firmu 
Donnet-Zédel v Nanterre a počátkem listopadu 1934 zakládá firmu Société Industrielle de Mécanique et de 
Carrosserie Automobile, kterou jistě každý z nás zná pod zkratkou S.I.M.C.A. Koncernu vládl tři desítky let 
a necelé dva roky po odchodu  do pense zemřel na srdeční infarkt. Bylo mu 66 let. Jeho výrobky netřeba 
jmenovat, každý je pro nás ikonou, každý nás osloví, z každého cítíme neopakovatelné kouzlo … 
 

Text: Pavel Kopáček    Foto: Archiv Pavla Kopáčka 



 

 

 

Krvavá pláž 
 
   Letošního 6. června si připomeneme 70. výročí jednoho z nejvýznamnějších obratů druhé světové války, 

zvaného D-Day (Deliverance Day – den osvobození). 
   Operace Overlord, jak zněl krycí název nesmírně pečlivě připravované akce, byl počátkem otevření druhé 

fronty a uspíšil vítězství Spojenců nad armádami Třetí říše. Francouzské pláže v Normandii, které do té 

doby znaly prakticky jen vlnobití, se proměnily v bojová pásma, známá pod názvy Utah, Sword, Omaha, 

Gold a Juno. Hlavní nápor byl tvořen americkými, britskými a kanadskými jednotkami, v menší míře se 

účastnili vojáci mnoha dalších evropských zemí a Australie. Ze strany Spojenců veleli operaci generálové 

Eisenhower, Montgomery a Bradley, proti nimž stála ke všemu odhodlaná německá vojska generálů von 

Rundstedta a Rommela. 
   Oproti plánu se vylodění o den opozdilo, prudký vítr a silné vlnobití mohly znamenat fiasko celé operace. 

Samotné vylodění proběhlo ve znamení velkých ztrát na straně Spojenců, kteří narazili na nelítostný odpor 

německých jednotek, jimž šlo prakticky o všechno. Nejkrvavější boje se odehrávaly na „pláži Omaha“ pod 

velením generála Omara Bradleyho. V mělkých vodách, písku a pod strmým pobřežním terenem zůstaly 

ležet tisíce odvážných vojáků, zapadlá či rozstřílená technika, ale po úporných celodenních bojích se 

Spojencům podařilo zbytky sil Wehrmachtu zatlačit. 
   Vyloděním v Normandii začal druhý vítězný pochod (ovšemže lemovaný tisíci hroby), který vyvrcholil 

osvobozením západní a části střední Evropy. Veškerý prostor pobřežních bojů je dnes uctívaným místem s 

upravenými pietními místy, řadou památníků, vojenských hřbitovů a pozůstatků bojové techniky, ať již ve 

formě dochovaných a pečlivě udržovaných obrněnců a jiné těžké zbroje, nebo ponechané tam, kde 

dosloužily po ukončení operace Overlord (umělé přístavy, pontony, apod.). 
   Přinášíme vám několik obrázků techniky na novějších i dobových fotkách, a pojedete-li do Normandie, 

nezapomeňte navštívit Arromanches, Pointe du Hoc či Bayeux … 
 
Fotografie z oslav Vylodění v roce 1994 nejsou moje. Dostal jsem je někdy v polovině 90. let, bohužel 

již nevím, od koho. Pokud někdo své snímky pozná a prokazatelně autorsky doloží, samozřejmě bude 

jmenovitě uveden v nejbližším čísle Veteránu. Děkuji    PK 
 
Text: Pavel Kopáček 

  Jako každoročně se i v roce 1994 sjely stovky k plážím Normandie             Britský terenní Humber FWD (foto 1994) se čtyřlitrovým 
   stovky dochovaných kusů vojenské techniky, nejčastěji Jeepy MB,                šestiválcem je známý i z našich silnic (bohužel již jen 
 ale i Dodge Command Car (vpravo) či GMC ve skříňovém i plovoucím                  na fotkách). Takové či podobné Humbery se rovněž 
                                  provedení (zcela vzadu).                                                          probíjely minovými poli a nástrahami protivníka … 
 
 



 

 

 

Jeepy, tanky, obrněná vozidla a hlavně vojáci – bojující, chránící se 
před palbou či zasažení nepřátelskou střelou. Pláže si svá stigmata  
                                 ponesou už navždy …                                               Jakékoliv vhodné vozidlo bylo „zrekvírováno“ pro vojenské účely –  
                                                                                                                               ale to již ve starověku. Na snímku Citroën 7 TA,  
                                                                                                                                          ve „válečných“ barvách Spojenců 

 Plně obsazený velitelský Dodge WC56 (WC = Weapon Carrier = nosič          Naloďování – řady plně naložených Jeepů a jejich osádky, 
           zbraní) projíždí čerstvě dobytým pobřežním městem    které ještě netušily nic o pekle, které jim chystá protivník. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sanitní Dodge WC54 vyjíždějí z vyloďovacího 
   plavidla. Na ně a jejich osádky čekaly tisíce 
  raněných, doufající v brzkou pomoc. Některé 
 Dodge se dochovaly dodnes i u nás – majitelům 
                                  DÍKY! 



 

 

 

Legenda mezi legendami 
 
   Jen těm opravdu nejlepším je dovoleno stát se legendou a jen ti 
špičkoví žijí ve svých dílech navždy. Tak by se dal charakterisovat 
život a odkaz Mistra československé karosářské školy Josefa 

Sodomky. Narodil se 7. června 1904 do rodiny karosáře, jenž si 
získal dobré jméno výrobou kočárových nástaveb, potahových saní a 
opravami. Sodomka ml. se bezprostředně po skončení I. sv. války 
vyučil v rodinné firmě kolářem a úspěšně absolvoval i speciální 
karosářskou školu v Kašperských horách. Po vyučení nastoupil praxi 
v mladoboleslavské „Laurince“, ale práce jej příliš neuspokojovala, 
seriové a opakující se zakázky zřejmě nevyhovovaly jeho tvůrčímu 
zápalu. V roce 1925 se vrací do rodného Vysokého Mýta, kde je 
svědkem hrozícího úpadku rodinné firmy – výrobci kočárů už se ve 
20. letech nedařilo a vznikly jen naprosto ojedinělé a poslední 
zakázky. Josef Sodomka ml. byl progresivně orientovaný muž, 
obchodně i řemeslně zdatný a již předtím pochopil, že jen změnou 
výrobního programu uchrání podnik do budoucnosti. 

   S postupným přebíráním firmy rozjíždí stavbu automobilových karoserií a jeho 
první zakázka zůstává ve Vysokém Mýtě. Místnímu obchodníkovi karosoval nové 
chassis Praga Mignon. Celé osazenstvo karosárny se učí některým novým 
technologiím a již zanedlouho mohou nabyté znalosti zúročit v první významné 
zakázce. Vysočanská „pragovka“ objednala 25 dřevěných koster pro karoserie Pragy 
Piccolo. Toto doporučení a práce pro významnou evropskou automobilku pomohly k 
dalším zakázkám a jméno Josefa Sodomky se brzy začalo vyslovovat s úctou a 
obdivem. Do konce dekády Sodomka úspěšně obléká chassis Laurin & Klement 
(později Škoda), Tatra, Praga či Walter. 
   Třicátá léta pro Sodomku začínají kompletním převzetím karosárny po svém otci, 
který odešel na odpočinek. Automobilová moda se pomalu začíná měnit, i seriové 

výrobky se snaží oprostit se od zcela hranatých a dlouho neměnných tvarů, individuálním karoseriím začíná 
nevídaný rozmach – nejen u nás, ale především v Evropě, kde začíná zlaté éra největších hvězd svého oboru: 
Figoni&Falaschi, LeTourner&Marchand, Gläser, Saoutchik, Labourdette, Gangloff, Vanvooren – či právě 
Sodomka. S obsáhlými objednávkami přicházejí všechny významné české továrny, ale i ty, jejichž sláva se 
právě rodí: Aero, Jawa nebo Z. Carrosserie Sodomka obesílá svými pracemi nejvýznamnější zahraniční 
autosalony, kde vystavuje vedle světové elity. A jejím členem se stává – schopnostmi, nikoli životem. 
Pracovitý Sodomka stále žije v rodném Mýtě, nehýří, nepěstuje manýry „smetánky“, oddává se jen práci a 
rodině. Zato v jeho dílnách se to hemží světovými jmény: vedle středostavovských Fiatů, Fordů a 
Studebakerů obléká luxusní Packardy, Lancie, Nashe, Grahamy či superdrahé LaSalle, Bugatti a Rolls-
Royce. Jeho výtvory se mnohdy na našich cestách ani neohřejí – po kontrolní jízdě následuje odjezd k 
vysokomýtskému kostelu, poslední fotografie do složky s dokumentací a novotou vonící klenot putuje třeba 
až na druhý konec světa. Případně ale i na autosalon, a to až do 
začátku války. Za zmínku jistě stojí seriová výroba karoserií pro 
firmu Aero, ale i zde najdeme briliant celé kolekce: Aero Dynamik, 
postavený (snad) v šesti kusech, a dodnes dochovaný v jednom 
kompletně renovovaném exempláři (ve Vysokém Mýtě) a jednom 
nepříliš ohleduplně upraveném exempláři v USA. 
   Když události roku 1939 udeřily plnou silou, snažil se Josef 
Sodomka co nejdéle udržet civilní výrobu, ale narážel na problemy se surovinami, zákazy jízd, dramatickým 
poklesem výroby u smluvních automobilek a později i odchodem lidí na práce do Říše či vstříc ještě 



 

 

 

horšímu osudu. Jeho karosárnu držela při životě 
práce pro Wehrmacht, nástavby na nákladní 
vozy či armádní autobusy, a jen několik „státně 
důležitých“ zakázek dovolilo vzpomínku na 
předválečnou dobu rozkvětu. 
   Konec okupace zastihl Josefa Sodomku 
plného nadějí a chuti do tvůrčí práce. Třebaže 
chaos rozvrácené Evropy nahrával čemukoli 
jinému, než nákladným individuálním stavbám, 
Carrosserie Sodomka opět obesílá autosalony 
doma i v zahraniční a představuje se celému 
světu moderními kreacemi: otevřené modely 
Aero Minor a Škoda 1101, luxusní přehlídkový 
Škoda Superb, jehož kusová výroba se právě 
znovu rozbíhala či zajímavě řešená Tatra 57, dodnes dochovaná v rodině prvního majitele. Okolnosti roku 
1948 učinily přítrž všem nadějím. Firma Carrosserie Sodomka byla převedena pod tzv. Národní správu, a 
majitel firmy se směl podílet již jen na několika osobních vozech: otevřená Tatra 600 měla naplánovaný 
zcela jiný osud, ale „pracující lid“ jí vybral jako dar J.V. Stalinovi k 70. narozeninám, škodovky VOS vozily 
ty „nejrovnější z rovných“, užitkové a sanitní provedení Tatry 600 mohlo našemu zdravotnictví dodat tolik 
potřebné ambulance. Továrna, přejmenovaná na Karosa, národní podnik, se stala až na malé výjimky 
monopolním výrobcem autobusů a některých užitkových nástaveb nejen pro Československo, ale k 
potřebám celého světa. Nutno dodat, že i v této branži obstála firma na výbornou. 
   To už ale karosář, jemuž prokazovali čest ti nejbohatší celého světa, nesměl vstoupit do vlastního podniku. 
Koncem roku 1950 byl zatčený a po výsleších příslušníky StB umístěn do vazební věznice. Vykonstruované 
soudní jednání jej učinilo vinným z daňových úniků, jednání proti znárodňovacím dekretům a podezření ze 
špionáže ve prospěch imperialistické mocnosti. Obrany nebylo, Josef Sodomka byl uznán vinným a 
odsouzen na dva a půl roku odnětí svobody a tvrdý peněžitý trest. 
   Pocit křivdy a pobyt ve věznici nahlodaly jeho zdraví, neustálé sledování a rapidně klesající životní úroveň 
přidaly svoje a zaměstnání našel až v „Liazce“ v Mnichově Hradišti. Podobně jako jiní čeští karosáři se stáhl 
do ústraní. Ke konci života jej velmi bolelo, že on, tvůrce těch nejkrásnějších kreací, kterými se poúnorová 
republika bezostyšně chlubila, musel v zimě v létě používat letitou tříkolku Oskar … Jeho osud se naplnil 9. 
února 1965. 

   Na počest geniálního karosáře se každým rokem pořádá akce „Sodomkovo Mýto“, na níž se sjíždějí 
dochovaná vozidla z rukou Mistra a jeho řemeslníků. Tak se Josef Sodomka až desítky let po své smrti 
dočkal zasloužené úcty. Čest jeho památce a věčný život jeho dílu! 
 

Text: Pavel Kopáček    Foto: archiv Pavla Kopáčka 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

Ve znamení CX 
 
   Předposlední květnový pátek jsem už v práci 

nedočkavě koukala na hodiny, ale stejně jsem 

nakonec utekla dřív, abychom mohli na vytěšený CX 

sraz vyrazit co nejdříve. Nakonec jsme vyjeli v půl 

třetí s vidinou 150 kilometrů před námi. Nenechali 

jsme se zviklat nepříznivou předpovědí počasí, ale 

když jsme projížděli okolo Tábora na Prahu, za námi 

bylo „černo“. Prudký liják nás pak ještě zastihl na 

pražském okruhu, takže mytí a leštění naší dvojice 

CXek bylo úplně zbytečné ☺. Z Prahy do Zbirohu to 
bylo po dálnici už jen kousek, takže jsme stihli i 
objednanou večeři v kempu Hlavatice. Ubytovali 
jsme se v chatičce a začali obhlížet kemp, kde už bylo různě rozházených asi dvacet CXek. Pořadatelé nás 
po večeři přivítali, a než se rozhořel táborák, stihli jsme ještě malý test, týkající se hlavně modelu CX. 
   Druhý den dorazili zbylí účastníci, před obědem proběhlo společné focení, kterému vévodila nádherná CX 
Athena z Retrocaru. Po obědě následovaly soutěže, kde nejvíc zaujala jízda zručnosti 
„Krakenem“ (přestavěné CX v automatu s obráceným rejdem). Následovala orientační jízda dle slepé mapy 
a plnění úkolů, takže pořád bylo co dělat … Myslím, že nikdo neměl čas se nudit. Ti, kdo byli unavení, pak 
v kempu sledovali hokej ☺a pak jsme do noci klábosili u táboráku, a to i přes předpověď bouřek. Za celý 
víkend nás v kempu zastihly pouze dvě přeháňky. 
   V neděli nás probudilo sluníčko, ale to už jsme začali balit. Po snídani následovalo vyhlášení vítězů a my 
jsme se pomalu začali rozjíždět domů. Jako suvenýr jsme si všichni odváželi skleněný hrníček s CXkou, 
takže mě ani moc nemrzelo, že jsem mezi klukama nic nevyhrála ☺. 
   Celkem dorazilo 34 CXek, jedno bohužel na podválu, protože mu na dálnici upadlo kolo. Řidič byl ale 
naštěstí v pořádku a po večerní opravě mohl s autem odjet po vlastní ose. Nesmím zapomenout zmínit, že 
jedno autíčko dorazilo z Německa a měli jsme i polskou posádku – takže účast mezinárodní ☺. Přijely se 
podívat i jiné typy Citroënů a autíček. 
   Každopádně to byl hezký víkend, po čase jsem potkala zase fajn lidičky, na které jsem se těšila. Tímto za 
všechno děkuji pořadatelům a doufám, že za rok zase na CX srazu na viděnou. 
 
Simona Mojtová (Simča CX) 
Foto: Simona Mojtová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

  

 

 
                    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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