
 

 

                                 Reportáže                                                                    Reportáže                                       

             a další zajímavosti ze světa historických vozidel      



 



 

 

 

 

 
Vážené čtenářky a čtenáři, naši milí přátelé, 
 
blíží se doba dovolených a v okamžiku, kdy držíte ve virtuálních rukou virtuální výtisk (ale někdo i 
opravdový, pokud si jej takto uchovává), máte všichni 100% jasno, kam se pojedete zotavit, nabrat sil či 
poznat nové prostředí. Říkal jsem si, kolik asi zajímavých aut projede či postojí před vaším objektivem, 
která by byla škoda nezaznamenat. Nemusí to nutně být z návštěvy některé monumentální automobilové 
exposice, ale potěší i normální fotka dnes už raritního fordu, renaultu, lady, simky, škodovky, fiatu, tatry – 
prostě čehokoli, parkujícího u chodníku či vytvářejícího záchytný bod pro oko příznivce historie v jinak 
rozplizlém obrazu dnešní dopravy. Takže, přátelé: neváhejte – foťte a posílejte vaše úlovky, uděláme z nich 
po prázdninách galerii pro potěchu nás všech – a také pro vědomí, že po silnicích světa ještě jezdí dávná 
krása, za kterou se můžeme ohlédnout. 
 
   Přeji vám úspěšný „lov beze zbraní“ a těším se na fotopříspěvky, zasílané na známou mailovou adresu. 
 
S přáním krásných dní a radosti z cestování a poznávání    

 
  srdečně váš Pavel Kopáček 
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Budou Legendy s legendami legendou? 
 
   Vytvořit veteránský podnik a nazvat ho „Legendy“ může znít docela nabubřele. Ale abychom mohli 

zhodnotit kvalitu nové akce, bez velkého halasu jsem se vydal druhý ročník této akce okouknout. Ne jako 

účastník, ale tentokrát jako anonymní návštěvník ☺. Rozhodně musím říct, že akce nabídla velmi mnoho a 

byla pojata velkolepě. Minulý rok jsem jako účastník byl na Loučni, kde se představily výjimečné 

předválečné vozy. Legendy tvořily jistou protiváhu. Automobilových staříků z předválečných let bylo 

poskrovnu, zato milovníci poválečných vozů, zejména pak let sedmdesátých a osmdesátých si jistě přišli na 

své. Protiváhu jsem spatřoval i v programu pro veřejnost. Nenudily se ani děti a i dámy měly možnost, jak (v 

rámci možností ☺) strávit příjemný den v rozlehlém parku areálu Bohnic. Nutno říci, že mně rozlehlost 

parku dělala velké problémy. Zejména s ohledem na fotbalový turnaj den předem a paintballovou bitvu před 

návštěvou této akce. Ale postupně jsem se prošoural všemi zákoutími parku a mohu Vám tak nabídnout 

několik zajímavých automobilů. A věřte, že výběr byl těžký…     
   A má akce na to stát se legendou? Když ubydou nová auta a přibude v dalších ročnících víc veteránů, aby 

se v některých částech parku neztrácely pod košatými stromy, tak rozhodně ano.       
 
Text a foto: Michal Primák  
 

Toto Volvo 244 již pár let znám a vždy, když přijelo testovat, mne      DeLorean DMC-12. Zná ho snad každý příznivec aut. Jeden kus býval  
                               udivovalo precizní renovací.          dlouho na prodej v jednom nechvalně známém autobazaru v Praze 8. 

                        Dlooooouhá kapota Jaguaru E-type…                  Pro nás „Simkaře“ Matra Murena legendou rozhodně je ☺. 



 

 

 

      Subaru GL Coupé. Ojedinělý model na světových silnicích,               Metalex uměl udělat pěkné auto i z nezajímavé Škody Favorit.  
                            zcela výjimečný u nás. 

  Vzpomínáte na náš loňský článek o našich autech snů? Mezi mými          Ne, to fakt není obyčejný Mercedes. To je 190 2,5-16. Kdo zná, ví… 
                 Auty snů figuroval i tento Lotus Esprit Turbo.  
 

  Americký Muscle Car Plymouth GTX se i FAKT líbil. Nejenom svým          Předválečných vozů bylo málo a stály skromně stranou zájmu. 
                                     výborným stavem…                         Tak jako tento Opel 2liter z let 1934-1937. 
 



 

 

 

    Čemu byste dali přednost? Tatře 600 nebo Mercedesu W108?                                Jak zatraktivnit „obyčejnou“ Octavii?  
                                                                                                                                       Dobovým stylovým příslušenstvím. 

     Jedno ze dvou aut, která se mohla postavit Ferrari F40, bylo                                         Poznáte Excalibur a Imperial Crown? 
           Porsche 959. Asi jediné Porsche, které se neokouká ☺. 

 
           To není dětské šlapací auto, to je závodní stroj BMW! ☺             Designer Václav Král navrhl na podvozku Škody Favorit malou buggy,
                  jejíž kusová výroba probíhala v Metalexu. 
 
 



 

 

 

                      Anglický sprinter Bentley Mulsanne. ..                           Porsche, Porsche, Porsche…. 

   Na chvilku zažít ten pocit, který zažívali největší závodníci nejen          Fiatů je na našich silnicích „dost“. Ale vidět hned pět 128SC vedle  
naší historie. Usednout do úzkého vozu, uchopit velký volant, napnout                               sebe se mi dlouho nepoštěstilo…. 
  svaly při zařazení jedničky a s tlukoucím srdcem sešlápnout plyn. 
             Jednou, až budu velkej, tak si Bugatti 35 koupím….  

 
 
 
 
 
Pokud jste přes Marylin Monroe, v podání půvabné 
modelky Elišky, snažící uchránit šaty na svém místě a 
zabránit tak nežádoucím pohledům přítomných lačných 
mužů i žárlících žen, přehlédli, co jsem fotil, tak vězte, že 
BMW 501 ☺. Na stánku OldGear jste mohli nejen 
prohlédnout, ale i posadit se do šestice aut. A ne 
ledajakých. Na návštěvníky čekala taková jména 
automobilové historie jako BMW 850, Ford Capri, Jaguar 
XJS, MB W124 Cabrio….. Teď koukám do složky, já na 
tomto stánku žádné auto nevyfotil….       



 

 

 

Legendy rallye 
 
   Nechtělo se mi míchat legendy rallyového 
sportu s běžnou i „běžnou“ produkcí, a tak Vám 
je přináším v samostatné části. Sportu se 
věnujeme poměrně málo, jistě si to zaslouží. 
Zejména, když k vidění byla ta největší esa 
historie rallyového i okruhového sportu jako 
Audi Quattro, Lancia Fulvia, Delta HF 
Integralle, 037 Rally, BMW 3,0CSL a M3 E30, 
Renault 8 Gordini, Alpine a 110, Datsun 280Z, 
Opel Manta, ale i Trabant 601 či Škoda 130RS a 
130LR. Chyběl snad jen Talbot Sunbeam Lotus 
a Peugeot 205 Turbo 16 ☺.   
  
Text a foto: Michal Primák 

          Legenda ze všech legend nejlegendovatější ☺. A naše,                                     BMW 3,0CSL. Vládce okruhů… 
 československá. Škoda 130RS byla schopná vítězit nejen ve své 
                             kategorii, ale i o třídu výš. 

 Lancia Fulvia HF Rally vítězila v šedesátých letech, například se      Další Lancia, tentokráte 037 Rally. Soutěžní speciál pro skupinu B. 
                            Sandro Munarim za volantem. 



 

 

 

                A zase Lancia. Kdo by neznal Deltu Integrale HF.     Audi Quattro je sice silné, ale ne zrovna velké auto ☺. 

                    Alfa Romeo Turbo a Triumph TR7 – ani jeden se nezapsal do historie zvlášť výraznými úspěchy na závodních tratích.  

  Opel Manta se zapsala do paměti fanoušků spíše produkčními vozy.       To ale neplatí pro Ford RS2000, který je klasickým „závoďákem“. 



 

 

 

 
Veterany pod Hostýnem 
 
   Jsme rádi, že vám můžeme předložit ke zhlédnutí fotografie z červnové akce rožnovského Veteran car 

clubu. Děkujeme za ně p. Martinu Kadlecovi. Celé setkání bylo pojaté jako výlet pro celou rodinu, takže 

účastníci si mohli prohlédnout kostel, v jehož stínu parkovali, křížovou cestu, vodárnu, zúčastnit se mše 

svaté či pokochat se pohledem na malebnou moravskou krajinu z rozhledny. Po společném obědě a 

odpolední výstavě kolona historických strojů odjela do Bystřice pod Hostýnem. 
Podobné „zásilky“ s radostí přivítáme, protože zejména vzdálených akcí nemáme možnost se zúčastnit (a 

mnohdy se o nich nedovíme). 
 

Text: Pavel Kopáček      Foto: Martin Kadlec 
 

 
    Willys Jeepster je u nás málo známá těsně poválečná civilní                   Aero Minor Sport, účastník čtyřiadvacetihodinovky 
  modifikace populárního Jeepu. Později se vyráběla v Argentině                             LeMans a Tatra 57, tzv. „čistá“. 
                           pod názvem Kaiser Jeepster.                     

 Dvoubarevná pragovka vedle rozměrného německého Wandereru.                 Tři „TaTŘI“, i když z T 603 je vidět jen V8. 
Vozů téhle dávno zaniklé značky jezdilo po našich silnicích hodně,             Ale pohled na krásnou 57a i 57b potěší a zahřeje 
        čeští „veteranisté“ jimi obohatili zahraniční kolekce … 
 



 

 

 

Noc plná vášně 
 
   Automobilové, dodávám hned ☺. Jednou za čas uspořádají pražská muzea akci s názvem Muzejní noc. 
Desítky rozličných muzeí a galerií se připojují k této akci a v průběhu noci otevírají své brány pro veřejnost, 
bez nutnosti platit vstupné. A tak jsem si řekl, že je to ten správný čas zajet do Národního technického 
muzea, jak to tam vypadá po rekonstrukci. Těšil jsem se na nové exponáty z historie Československa. To se 
nenaplnilo, většinu exponátů jsem znal. Což neznamená, že by nebylo nic k vidění. Pár supervzácných aut 
zde bylo. Nicméně si říkám, že opravdu velmi bohatá automobilová historie Československa by si zasloužila 
víc, než desítku stálých exponátů a tři prezidentská auta z posledních let. Podle mne Renault 21 a Škoda 
Superb z přelomu tisíciletí nemají v takovém svatostánku, jako je národní automobilové muzeum co dělat. 
Rozhodně by se našly desítky zajímavějších automobilů, a to i přesto, že dřívější vedení Národního 
technického muzea mělo prsty ve vývozu těch nejzajímavějších.      
 
Text a foto: Michal Primák  

 

                     Laurin&Klement RK/M z roku 1913 si jako                        „Splašený kufr“, jak ve své době byla nazývána Bedelia BD2. 
                              nový koupil hrabě Kolowrat.               Dovezeno do ČSR jich bylo v meziválečných letech několik. 

    Elegantní, nadčasový, krásný….Laurin&Klement voiturette B          Benz Viktoria z roku 1893 byla prvním vozem na našich cestách. 
 z roku 1906 daroval do sbírek NTM Václav Klement v roce 1935.          Dovezl jej tentýž rok baron Theodor von Liebieg, známý průkopník  
                                      automobilismu v českých zemích… 
 
 



 

 

 

         Z-4 se zakázkovou karoserií cabriolet. Z-4 byla prvním               Přehlídkový ZIS 110B byl zakoupen pro Ministerstvo obrany  
československým automobilem s předním pohonem. Vůz na snímku        v padesátých letech spolu s dvěma dalšími. Zajímavé je, že  
                                       je z roku 1936.               tentýž rok se prodalo občanům plných 53 aut z místní produkce.                    
                                                                                                                   vše ostatní bylo pro státní instituce, armádu a policii.  

Amerika, něco francouzského nebo nějaká exotika? Ne. Jedná se      Wikov 7/28 Sport prostějovské továrny Wichterle/Kovařík byl  
o předválečný Mercedes-Benz 770. Původně vyrobený v roce 1939      prvním československým automobilem, který byl klasifikován   
   pro velitele okupačních vojsk Německa v Norsku. Po skončení            v Grand Prix. V roce 1932 dojel na Masarykově okruhu v Brně šestý 
 II. světové války byl v ČSSR používán k ceremoniím, ale po roce                                             ve své kategorii. 
1948 nebyl design auta žádoucí. Proto byl překarosován ve Vysokém  
                                    Mýtě do této podoby.    

 
  
    Slavný „Stříbrný šíp“. Mercedes-Benz W154. Původní stav. Na  
               závodních tratích řízený Rudolfem Caracciolou.  
 
Už to stačilo na enormní zájem zahraničních sběratelů, muzeí a dalších 
o koupi tohoto supervzácného exponátu. Však se také u nás našli 
podnikavci (dnes velebení jako VETERÁNISTÉ �), kteří se chtěli na 
vývozu přiživit. I garnitura z řad vedení NTM chtěla vůz schválit 
k vývozu, tak jako to udělala u desítek jiných s odůvodněním, že „pro čs 
  historii nebyl zajímavý“. Jak to udělala u druhého stříbrného šípu, 
který zde po válce zůstal, a který byl v divokých poválečných letech 
                                  „zdarma“ vyvezen. �  
 
Jen heroické úsilí jednoho člověka zabránilo vývozu tohoto jedinečného 
unikátu. Jeho vzácně původní stav je ale skrytým rizikem. Jak dlouho  
                                vůz v tomto stavu vydrží?  



 

 

 

Slábnoucí festival 
 
   Slavkovský Oldtimer Festival býval 
velkou slavností pro majitele a příznivce 
veteránů. Důsledkem sporů mezi 
pořadatelem a dalšími lidmi a zřejmě i pod 
vlivem osobních problémů hlavního 
pořadatele se ve stejný termín konala o pár 
kilometrů dál, na zámku v Holešově, 
obdobná akce historických vozidel. Přesto 
si do zámku našlo cestu kolem pěti set 
automobilů. Motocykly jsem zdálky 
obcházel ☺. V drtivé většině se jednalo o 
poválečnou produkci. A tak v parku zámku byly k vidění tucty „šestsettrojek a šestsettřináctek“, všechny 
poválečné typy škodovek, Volhy, Lady a další, vesměs známé automobily. Při procházení mezi auty jsem si 
uvědomoval, že je jen velmi málo aut, na kterých mé oko spočinulo se zájmem a zalíbením. Ano, bylo 
několik vozů v naprosto excelentním stavu i pár zajímavostí. Ale v tom množství bylo hooodně aut, jež jsem 
vyfotil „do archivu“ a šel dál. Na veteránské burze jste mohli koupit nejen díly, literaturu, ale i starou veteš 
či třeba ponožky. Účast lidí byla podle mne vysoká, potkal jsem se se spoustou z vás. Seznámil s naším 
časopisem i ty, které dosud minul. Jaká bude budoucnost Oldtimer festivalu ukáže čas. Než se tak stane, 
pojďte se s námi podívat do zámeckého parku na několik automobilových staříků. Kvalitu fotek prosím 
omluvte, zapomněl jsem si foťák, a tak jsem musel vzít zavděk mobilem. Sice měl mobilní foťák 
20megapixelů, ale na displeyi jsem neviděl mnohdy vůbec, co fotím.  
     
Text a foto: Michal Primák  

 

               Aerovky, Aerovky, Aerovky….už trochu nuda…                                                    Buick Eight z roku  1936. 

                                    Rover Saloon 1800                                            Packard Eight je od zakoupení v Československu, resp. Česku.  



 

 

 

          Bílá Tatra 613 dokazuje, že i plasťák může být pěkný…               Okouzlující a bezchybný Renault 20. Hned bych s ním odjel. 

  Elegantní Škoda 1201, podle mne jedna z nejhezčích škodovek.                         Další dokonalý stav vozu – Fiat 125p  
 

    Ani vozy Dálného Východu nechyběly – zde Toyota Corolla.                         Málo známý Eagle na podvozku Ford Cortina. 

                       Verze combi Fordu Escort MkII sluší.                                 Malá japonská Honda Civic ze sedmdesátých let. 
 



 

 

 

                      Plymouth a jeho kámoš Cadillac                                                  Staří známí z našich silnic – Wartburgy 353.                              

        Majitelé „Miníků“ byli stejně sympatičtí jako jejich auta.                Dáváte přednost luxusu německému nebo sovětskému? ☺ 
Seznámili mne se svými vozítky a věřím, že se na našich stránkách  
                       nějaký ten Mini brzy objeví ☺. 

Příjezd houkající kolony byl impozantní. Tipnete si, kolik vozů bylo                           Ublížila plastová modernizace MG? 
                                         originál VB? ☺ 

 
           Vždy a za všech okolností elegantní Jaguar E-type.                     Všimněte si rozdílu výšky Mustanga a GAZ21 ☺. 



 

 

 

      Je smutné když pořadatel pustí na veteránskou akci takto               Další šerednost, která ve Slavkově neměla co dělat. Asi 
                          hnusně zparchantělé auto �.                         si řidič spletl datum, svatby jsou ve středu.  

    Náročná renovace patrně zruinovala rodinný rozpočet celého         Proč, proboha proč?!?!?! Copak si Tatra 613 zaslouží pistáciový lak? 
                   okolí, protože na masku už nezbylo �. 

  Třeba to včera koupil, třeba zde sbírá informace k neznámému       Jak náročné a neudržitelné je pro někoho ponechání hotového 
  vozu, kontakty, třeba shání díly. Pomozme mu, ať příště přijede          vozu v pěkném originálním stavu. Vždyť je na světě tolik 
                             s méně výrazným autem ☺.          nevkusných samolepek, škoda jich nevyužít �. 

 
 
 
 
 
Tak nevím, zda je to nevkus majitele, nebo snaha odlišit se od řad 
Felicií pofidérním „tuningem“, který býval u nás běžný ještě 
začátkem osmdesátých let na čs vozovém parku. Vzhledem k roku 
         výroby škodovky bych se přikláněl k první variantě.   



 

 

 

Lucky Cruiser Weekend 2014 
 
   Jak vidno z přiložených fotek, jedná se 
o největší sraz zaoceánské automobilové 
kultury v naší zemi. Odehrál se již po 
několikáté v autocampu konopáč v 
Heřmanově Městci (okr. Chrudim), a sice 
ve dnech 6. a 7. června 2014. Účast 
překonala i ty nejodvážnější představy 
pořadatelů, jen registrací prošlo 565 
amerik, nějaké navíc registrací neprošly a 
stály mimo plochu. Počet lidí se rovná 
počtu obyvatel menšího města, včetně 
osádek registrovaných aut se tam sešlo 
přes 5000 osob! I tak plošně rozměrný 
camp praskal ve švech a jakákoliv forma 
vyjížďky byla naprosto nemyslitelná … 
Ovšem účastníci i diváci si nemohli 
stěžovat, pořadatelé se postarali o 
celodenní program, který se jim podařilo časově přesně dodržet, což u monstrakcí bývá hodně obtížné! S 
výjimkou několika hodin nočního klidu vám stylová hudba zpříjemnila procházku mezi vystavenými 
krasavci, na pořadu byly i soutěže a hodnocení, pin-up girls, western show, atd atd atd. Prostě do poslední 

vteřiny nabitý program, po setmění navíc obohacený o večerní cruising po silničkách v campu … I o tělesné 

blaho se pořadatelé postarali: oči vedly návštěvníka k chromovaným nádherám, nos prosazoval směr ke 

stánkům s vonícími dobrotami … Snad každý zkusil štěstí v tombole, protože hlavní výhrou byl Chrysler 

Sebring Convertible, s nímž mohl šťastlivec ihned odjet domů … Trofej „Best of Best“ si zaslouženě odvezl 

Ford T Speedster 1912! 
   Všichni zúčastnění se již těší na příští ročník a my moc děkujeme Jitce Nezvalové za fotky, díky nimž 

jsme my i vy mohli být tak říkající „u toho“! 
 

Text: Pavel Kopáček      Foto: Jitka Nezvalová 
 

      Chevrolet pick-up ´48 je jedním z vozů, které pomáhaly                                      Slavilo se i půlstoletí Mustangu. 
                                    živit Ameriku. 
 



 

 

 

    Ford LTD ´71 názorně ukázal, jak vypadala běžná auta pro         Zdá se vám Galaxie ´63 obyčejná? Na oválech toho dokázala hodně!!! 
                                     nejširší vrstvy. 

  Ford A v nálezovém stavu, ovšem s nevelkou šancí na renovaci.                           Buick Special ´53 je na fotce nádherný, 
                            Spíše se dočkáme přestavby.                                                         ale ve skutečnosti vás ohromí … 

        A tohle je můj bývalý Frazer Manhattan K 101 (1947).                    Detroitské železo vás popadne v dětství a už nikdy nepustí! 
 
9. 



 

 

 

             Dámy se potěší pohledem na Chevy Monte Carlo,                                  Buick Riviera ´70 je mohutný, těžký, ďábelsky 
   a pánové – kousíček vlevo! Pohled na obojí vám rozproudí krev!                          silný a pohled na něj vyvolá závislost! 
 

           Rozjásaný ročník 1959 v podání Chevroletu Impala.           Barvy stájí Mopar obhajovalo hodně aut, mezi nimi i tenhle Chrysler. 

                                    Nenápadný Pontiac …                                                                        Čím odtáhnout Audi? 
      Nikdo ještě netuší, jak úderně tohle jméno jednou zazní …                 Jedině skutečným AUTEM, v tomto případě Mercury! 



 

 

 

Nebojový „boják“ 
 
   Není na světě armáda, která by se 

obešla bez hbitých, malých, ale 

výkonných a v terenu dobře si 

vedoucích aut. Používá je generalita, 

zpravodajci, průzkum, spojky i další 

vojenské útvary. Nynějším Land 

Roverům předcházely UAZy, GAZy, 
válečné Jeepy MB, ale také škodovky. 
O jedné z nich si dnes povíme. 
 
   Ještě v 30. letech nebyl terenní osobní 
automobil v armádě takovou 
samozřejmostí. Tehdejší československé 
vojsko disponovalo širokou paletou běžných vozidel, která se ale spíše hodila pro silniční provoz, případně 
zpevněné cesty. Stačil déšť či obtížnější teren a hnací kola se začala bezmocně protáčet. Výrobci nabídli 
některé pozoruhodné konstrukce, jmenujme např. šestikolovou Tatru 72 či Pragu AV, skromnou, ale 
výkonnou čtyřkolku postavila i brněnská „Zetka“, ovšem vozy byly složité, hodně drahé a dodávaly se 
pouze v malých seriích. 
   Konec války neznamenal jen trosky, osvobození, radost, úlevu či politické napětí a nejasnosti. Nově 
zformovaná Československá armáda stála před rozsáhlou modernisací, na níž ovšem chyběly dostatečné 
prostředky i výrobní kapacity. A nejen armáda … Po autech s vyšší průchodností volaly bezpečnostní sbory, 
finanční stráž, později i „Lidové milice“, ovšem i tak mírumilovné instituce jako byly horské hotely, pošta, 
hasiči i soukromí uživatelé. 
   Ozbrojené složky mohly existovat díky tisícům válečných Jeepů MB (ale i několika supervzácných MA). 
(Kdysi mi jistý důstojník říkal, že poslední Willysy byly vyřazeny až v r. 1963 – nakolik je tato informace 
správná, nemohu posoudit.) K tomu přidejte nevelké množství bojem a šrámy poznamenané německé 
techniky – Stoewery, Kruppy L2H, Tempa či populární KdF obojího provedení, nebo britské Humbery a 
Fordy. České předválečné a válečné vozy zastupovala hrstka vojenských Superbů v čtyř- a šestikolové versi, 
ale i slušné množství tatrovek 57 s označením K (= Kübelwagen), vyráběných ještě dva roky po válce. 
Armádní provedení populární Tatry představovala karoserie vojenského typu s plátěnou střechou, mechanika 

zůstala 
seriová, tedy s 

pohonem 
zadní nápravy. 
Přestože Tatra 
přišla už v 
polovině 30. 
let s vyzrálým 
řešením 4x4 a 

prototypy 
prošly 

firemními i 
armádními 

testy, z 
dodávek 
nakonec 

nebylo nic. 



 

 

 

Třebaže se na dohled od Československa řinčelo 
zbraněmi, náš generální štáb to – alespoň z tohoto 
pohledu – poněkud podcenil. 
   Sečteno a podtrženo – armádní vozový park této 
kategorie představoval směs různých postarších, 
atypických, kořistních a ojetých aut, a jejich náhrada a 
typové sjednocení se stalo jednou z priorit. 
   Mladoboleslavská škodovka, tedy předválečná 
ASAP, měla pro výrobu této kategorie asi nejlepší 
podmínky. Osobní pragovky se staly legendou, úřední 
škrty drasticky zahýbaly výrobou a existencí dalších 
automobilek a ty zbývající prostě smetl čas a válka 
(Wikov, Walter, Z, atd). Škodovka dodávala od 
osvobození malé množství předválečných typů, 

montovaných ze skladových zásob - „Lidušky“, Populary, ale i nově karosované Rapidy a Superby. Zrodil se 
nový typ, oficiálně nazvaný Škoda 1101, de facto moderně pojatý Popular. Číselné označení se nikdy příliš 
neujalo, výrobce nenabídl další alternativu, takže si veřejnost vypomohla z britského označení dvoudveřové 
karoserie „Two-Door“ - a český Tudor byl na světě! Dnes tak říkáme bez uzardění i kombíkům či 
cabrioletům téhož typu … 
  Jednoduchá rámová konstrukce přinesla výhodu velkého množství karosářských modifikací. Již v roce 
1947 vyjely první vzorky otevřeného hranatého modelu se stahovací plátěnou střechou a odnímatelnými 
ocelovými dvířky. Představil se pod názvem Škoda 1101 VO (Vojenský Otevřený, někdy ale také Vojenský 
Osobní). Třebaže vypadal poměrně odvážně, technicky na tom nebyl o mnoho lépe, než běžný tudor. Pohon 
pouze zadních kol neumožňoval opravdové armádní nasazení, i když po jiných stránkách vůz vyhovoval. 
Seriová výroba naběhla na jaře 1948 a trvala do konce roku 1951. Ale zastavme se u jedné zajímavosti: 
během výroby došlo ke změně označení z 1101 VO na 1101 P (Pohotovostní). Důvody? Prosaické … 
Jelikož terenní schopnosti „Péčka“ byly nevalné, automobilka i vojsko se bránily tomuto názvu – a 
následkem bylo tedy přejmenování na Pohotovostní, což patrně neznělo tak sebevědomě. To už se ale 
vojensky zbarvená auta dočkala lidového označení „Bojový tudor“, které mezi veteranisty a pamětníky 
přežívá dodnes. 
   Projděme se nyní kolem „bojáku“ a věnujme pozornost zajímavým detailům: naprosto strohá linie už na 
první pohled prozrazuje účel 
automobilu. Hlavními markanty 
jsou mohutné hranaté blatníky a 
typická maska se svislým členěním 
a dvojicí světlometů. Ty bývaly 
doplňovány (podle dobových 
zvyklostí) jednou mlhovkou. Strohá 
dvířka, de facto jen výlisky – se 
daly snadno odejmout, pod nimi se 
nacházejí pevná stupátka. Na bocích 
je místo pro náhradní kanystr, 
součástí příslušenství bylo ještě 
ženijní nářadí, uchycené pod spodní 
hranou dveří, a držáky na zbraně. 
Příď i záď je zakončena poměrně 
velkými nárazníky v barvě vozu, na 
bocích můžeme ještě najít trubková 
držadla pro posádku, nouzově přepravovanou na stupačkách. Náhradní kolo umístil výrobce na zadní čelo. 
Interier je vojensky spartánský, sedadla tvoří jednoduchá konstrukce, potažená jen tou nejnutnější vrstvou 



 

 

 

čalounění. Přístrojová deska je úhledná, symetrická a jednoduchá. Levé straně dominuje civilní sdružený 
přístroj s rychloměrem, teploměrem, palivoměrem a základními kontrolkami, vpravo před spolujezdcem je 
rozměrná otevřená schránka, a uprostřed najdeme stíněnou mapovou lampičku, malý štítek se schematem 
řazení a velkou tabulku schematu elektroinstalace. Stěrače mají separátní ovládání, jak ostatně bývalo dříve 
zvykem. Řadící páka je pohodlně při ruce, dlouhá, ale umožňující přesné řazení. Zajímavostí je volant. 
Vzhledem k určení strohého „bojáku“ by se dalo předpokládat použití toho nejjednoduššího příčkového 

volantu, ovšem 1101 P se pyšní originálním volantem z civilní verse, snad jen méně zbarveným … ☺. Vozy 
jezdily hodně často se složenou střechou, která našla místo za opěradly zadních sedadel. 
   Nahlédněme krátce pod khaki uniformu: základem je klasická škodovácká páteřová roura s nosnými 
příčkami a rozvidlením pro motor. Ten je také převzatý z civilní verse, stručný přehled technických dat 
najdete jako obvykle na konci článku. 

   1101 VO a P se nikdy neměly stát exportními trháky – k tomu byly určené líbivé a moderní civilní modely. 
Armády „bratrských států“ však jisté množství dostaly, a sice Jugoslavie, Maďarsko, Rumunsko, Polsko, 
malé množství odešlo i do arabských zemí. Zde se jim občas říkalo Škoda Colonial. 
   Výhradním domácím odběratelem byla Československá lidová armáda (prostřednictvím Ministerstva 
národní obrany) a Sbor národní bezpečnosti. Tyto dvě složky velice úzce spolupracovaly, a než tehdejší SNB 
přikročila k modrobílé barevné figuře, byly její a armádní „bojáky“ k nerozeznání. Ani v poválečné naprosto 
mizivé a skoro nulové nabídce 1101 P nefiguroval, a to ani v prodeji za valuty nebo na přísně evidované 
poukazy. Mohli jste mít (z 99% teoreticky) Tatru 87, Tatru 600, Tatru 57b, Aero 30, Škodu Tudor či Aero 
Minor, ale 1101 P byl lidu zapovězen. Armáda začala tudory odprodávat či vyřazovat poměrně brzy, hlavní 
příčinou byly samozřejmě jejich velmi omezené bojové schopnosti. Postupně je nahradily sovětské GAZy, i 
když škodovka představila několik zajímavých prototypů, jenž by vyhrály i nad světovou konkurencí. Praxe 

ovšem vypadala jinak, Velký bratr 
zaúřadoval.... Od armády přešly ojeté 
škodovky již ke zmíněným „Lidovým 
milicím“, Pohraniční stráži, díky protekci 
občas i k předsedům dosud 
nezkrachovalých zemědělských družstev, 
apod. Vinou naprostého nedostatku 
výukových vozidel se 1101 P dlouho 
udržely v autoparku svazarmovských 
autoškol, a teprve koncem 50. let se 
začaly dostávat i do rukou soukromých 
vlastníků. To ale již byly většinou zbavené 
armádního příslušenství a leckterý 
„kutil“ korunoval vojenské auto 
neobyčejně hnusnými implantáty střech či 



 

 

 

zavazadelníků. Z dětství si pamatuji (bylo to patrně první mé setkání s „bojákem“) jednoho takového 
hnusáka, a sice ve vesnici, kde táta často a za mé „asistence“ maloval. Upoutala mne hranatá karoserie jakési 
tmavé barvy se zakulacenou střechou (dnes bych tipoval něco původně předválečného, uříznutého a 
nasazeného na nebohý tudor), o níž táta pravil, že „tam nepatří“. Pak mi vysvětlil, že je to tudor, ale 
vojenský. 1101 P bylo možné potkat běžně ještě v 70. letech, takhle jsem je několikrát viděl plné rozesmáté 
mládeže na cestě někam k vodě (a záviděl jsem jim ☺), ovšem v následující dekádě strašně rychle zmizely. 
Dnes se poměrně velké množství objevuje na veteranských srazech, po pečlivé renovaci vypadají krásně, a 
dokonce – jak mi kdosi říkal – mají i svůj klub či sdružení. Pár „bojáků“ ještě stále čeká na objevení, najdou 
se dodnes i v zahraničí. 

   Škoda 1101 P měla mít následníka. To je dnes již pozapomenutá historie … V reakci na kritiku mizivých 
terenních schopností běžného 1101 P postavili v Boleslavi v roce 1950 tři prototypy bez samostatného 
označení, evidované pouze pod firemním kodem 965. To už byl vůz zcela jiného charakteru: silnější motor z 
připravované novinky Š 1201 a zejména pohon 4x4 z něj udělaly přesně to, čím měl být již od začátku – 
plnohodnotné terenní vozidlo. Vnější odlišnosti od původního P byly minimální: zaoblenejší příď a 
vodorovně žebrovaná maska. Zajímavé prototypy prošly továrními testy a následující rok je převzalo velení 
ČSLA k armádním testům. Tady se jejich stopa ztrácí, ale dá se předpokládat, že atypičnost prototypů byla v 
případě první větší závady přímou cestou do šrotu. Velká škoda, ovšem armády celého světa už jsou 
takové … 
   Tolik snad tedy o „bojovém“ vozidle, které se do opravdových bojů naštěstí nedostalo, ale válečníkem 
bylo jen podle původního označení. 
 
Technická data    Škoda 1101 P (1950) 
 
Motor: kapalinou chlazený zážehový řadový čtyřválec              Objem: 1090 ccm 
Kompresní poměr: 6,5 : 1            Výkon: 29 koní při 3500 ot/min 
Převodovka: čtyřstupňová manuální                     Spojka: jednokotoučová suchá 
Hnaná náprava: zadní              Elektroinstalace: 6V 
D x Š x V: 4070 x 1600 x 1430 (se složenou střechou)               Hmotnost: 1038 kg 
Nejvyšší rychlost: 90 – 95 km/h                                               Spotřeba: 9,5 l/100 km (údaj výrobce) 
 
V letech 1947 až 1950 vyrobeno celkem 3897 kusů + 3 prototypy 965 4x4 
 
 
Text: Pavel Kopáček      Foto: Pavel Kopáček a jeho archiv  
 
 



 

 

 

 Lešanská musejní exposice v době, kdy se dalo fotit ze všech úhlů                                 Jeden z dodnes spících … 
                           a bez zbytečných „okras“ … 

V těchto místech terenní schopnosti „Bojáku“ zpravidla končily …              Plněpohonný 965 vznikl a zanikl ve třech exemplářích. 
  
 Model 965 4x4 si poradil se 
   sněhem, blátem i svahem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

           Předchůdcem 1101 P byl vojenský Popular z 30. let.                     Ojetých armádních tudorů se časem dočkali i maďarští motoristé. 

    Trojice bojových škodovek se stává ozdobou nejednoho srazu.                    Náměstí ve Žďáře nad Sázavou, polovina 60. let a 
                                                                                                                                       amatersky zohyzděný „Boják“! 

        Maďarská policie jako jedna z mála                                                                                             Žádná  leštěnka  
                    používala i 1101 P.                                                                                                     ale „Boják“, jak se patří … 
 
 
 
 



 

 

 

                       Armádní tudory jsou nedílnou součástí černobílých …… ale i barevných filmů československé produkce 

 



 

 

 

                                 Dobovka                                                                      Z hluboké historie 

               Začátek Wilsonovy ulice u Václavského náměstí.                             Fiat, dlooouhá léta provozovaný v Československu. 

    
                       Potkali jsme                                  Soutěž 

       
   Pavel odpověděl na otázku:  
 „Na čem sedí modelka“ zcela 
    správně, že „Na zadku“ ☺.             
 Jinak prvním byl správným 
hádajícím byl Petr Mikulka. 
 
Na michal@simcacentrum.cz 
Těším na Vaše  
odpovědi, co je na 
obrázku? 
 
 
 

 
     Volvo bylo Volvo. Dvojková a sedmičková řada byly pro ostatní  
              automobilky etalonem kvality. Proto jezdí dodnes,  
 
 
 

                          Zatím v renovaci                        Takhle po renovaci 

                                   Upřímně, nevěřím, že z tohoto torza bude opět krásná Matra Simca Bagheera. Ale rád se budu mýlit. 
                                              



 

 

 

                                             Česká mrtvolka                                                 … a tak vypadala jako nová 

          Mám poct, že všichni radši 1000MB nebo „užovky“. Já mám „stovky“ rád. Pokud jsou ve stavu jako na druhém obrázku. 
 

                                 Zahraniční mrtvolka                                             … a tak vypadala jako nová 

  Bývaly jedny z nejčastějších objektů zájmu těsně po revoluci. 
  Fordy Granada. Tento byl v dobrém stavu, než ho vybrali cikáni.  

                      
                         Kolem aut… 

  Ve Francii byly velmi oblíbené komiksy (a jsou dodnes) s krásnými kresbami automobilů, pochopitelně opět 
           francouzských. Autory komiksů neznám, a francouzštinou rovněž nevládnu. Ale to nevadí ☺   
.  



 

 

 

                           Hrálo ve filmu                                               Z archivu čtenářů 

     Milovníci předválečných vozů jistě nedají dopustit na gangsterky.          Miloš Spurný poslal ještě fotku zrenovovaného Wartburgu 311.   
          Jako např. Borsalino a spol s A.Delonem.                    Děkujeme. 

                                                                                                                         
                                                                                                       

   Z prospektů a reklam  

   
    Text: Michal Primák         Foto: Michal Primák a jeho archiv  



 

 

 

Automobily podle řecké abecedy 
 
   Ještě si ji celou pamatuji ze základní školy: začíná písmeny Alfa, Beta, Gamma a Delta, končí 
neodvolatelným Omega. Mezi tím je spousta dalších zajímavých písmen, z nichž některá už v minulosti své 
názvy poskytly: jestli se nemýlím, tak jeden dávný radiopřijímač se jmenoval Tesla Omikron, hrdinou 
dětských příběhů byl pan Tau, v moravském Lutínu se vyráběla čerpadla značky Sigma, atd atd. 
   My se dnes podíváme, které značky si vybraly řeckou abecedu jako názvosloví svých typových řad. 
Bezesporu mezi nimi vítězí Lancia. Ještě dnes se setkáte s modely Kappa či Ypsilon, u nákladních pak s 
celou řadou Esa: Esatau, Esagamma, Esadelta, apod. 
   V námi sledované historii se jich zase tolik nevyskytlo, výrobci možná raději sázeli na názvy, které se s 
ustupujícím klasickým vzděláním stávaly nesrozumitelné a nahrazovaly se umělými jazykovými výtvory. 
Dnes se mimo Lancie patrně už s řečtinou nesetkáme, ale i to je jen otázka času, neboť jsem onehdy četl, že 
podle jakéhosi plánu má Lancia skončit. 
   Tak se nyní vraťme na chvíli do časů Aristotelových … 
 
ALFA 
   První písmeno řecké abecedy a zároveň pojem, označující počátek všeho, měla ve svém bohatém 
výrobním programu vysočanská automobilka. Její Praga Alfa se poprvé představila již v roce 1913. Malým 
čtyřválcem o objemu 1100 ccm se spíš podobala 
pozdější Piccole. Čtyřválec v Pragovce neustále 
inovovali a větší agregát začali připravovat v polovině 
20. let. Pod kapotou nové velké Alfy se objevil při 
premieře v roce 1927. Klasická hranatá Alfa je 
typickým představitelem přelomu 20. a 30. let, kdy 
vedle větších Mignonů sloužila jako vůz se šoferem či 
ve služební flotile. Alfa v různých obměnách skončila 
karieru až uprostřed války, poslední exempláře 
opustily továrnu na sklonku roku 1942, ovšem 
prakticky výhradně pro potřebu Říše. To již měla Alfa 
supermoderní aerodynamickou karoserii, odpovídající 
světovým standardům. Konec války a vládní komise, 
rozdělující direktivně výrobu vozidel, udělala za osobními Pragovkami závěrečnou tečku. Snad jen dodejme, 
že pod staronovým názvem Praga Alfa se před nedávnem představil nákladní automobil střední třídy, jehož 
plněpohonnou verzi dnes spatříme nejčastěji u hasičských útvarů. S ním již ale pražské Vysočany mají 
pramálo společného. 
 
BETA 
   Pozdrav z rozzářeného apeninského poloostrova, 
kde svými řeckými názvy proslula automobilka 
Lancia. Mimo řeckých písmen také používala pojmy 
ze starořímských realií, takže občas narazíme i na 
názvy tisíce let starých ulic a silnic (Appia). Lancia 

Beta je typickým „dítětem“ 60. let, které se do 
povědomí dostalo začátkem další dekády. Když 
zastarávala populární Fulvia a po Flavii již zbyly jen 
vzpomínky, objevila se v roce 1972 střízlivě, ale 
elegantně tvarovaná Beta, postupně se modelově 
rozrůstající. Tak se k hatchbacku přidal i sedan (Beta 
Trevi), posléze coupé, u nás známé především jako 



 

 

 

první okruhové zásahové vozidlo, dovezené zásluhou jezdce Cyrila Svobody v r. 1976, velmi zajímavé 
combi-coupé HPE, malé množství otevřené Bety Spider (či Spyder) s velkým ochranným obloukem, nebo 
sportovní kalibr Montecarlo. Většina Bet úspěšně vstoupila do osmé dekády. Pod kapotou se vystřídala celá 
škála motorů – od poměrně skromného, ale točivého 1450 ccm, až po vysoce výkonný turbomotor 2000 
ccm. Nejslabším článkem v celé historii Bety byla korose, pokud byla Lancia provozována v našich 
podmínkách za nedostatečné údržby, neměla prakticky šanci přežít. Což se i stalo. 
 
GAMMA 
   O stupeň výše nad Betou zazářila Gamma. Stalo se 
tak v roce 1976 a v seriové podobě se světu představil 
hatchback a coupé, oba z dílny studia Pininfarina. Ve 
zkušebním provozu jezdily ještě sedan a STW, ovšem 
pouze experimentálně. Gamma představovala vyšší 
střední třídu, v záp. Evropě tehdy velmi drahou, 
přetahující se o zájemce o netradiční vozidlo – 
Citroën, Rover, Saab, apod. Dobový tisk si tehdy 
neopomenul rýpnout do náchylnosti ke korosi a ani 
vysokootáčkové a vcelku žíznivé motory neušly 
kritice. Nicméně Gamma si řadu ctitelů našla, mimo 
Italii nejčastěji ve Francii a Španělsku. K pohonu 
předních kol sloužil podélně uložený čtyřválec, buď 
dvoulitr s karburací, nebo o půllitr silnější 
vstřikovací. Za příplatek byla k mání automatika. Právě motor byl příčinou neúspěchu Gammy, byl hlučný, 
velmi často netěsný a neustále se přehříval. Uvedení silnějšího a moderního agregátu (mluvilo se o čtyřlitru) 
firma neriskovala a nechala původní versi s mírným faceliftem doběhnout. Konec krásné Gammy přišel v 
roce 1984. 
 
DELTA 
   I u čtvrtého řeckého písmene, často používaného v 
geometrii, zůstaneme na italské půdě. Lancia Delta je 
patrně jedním z nejznámějších výrobků slavné firmy, 
především díky ostré versi Integrale a sportovním 
úspěchům doslova na celém světě. Její debut přišel v 
roce 1980 a progresivní konstrukci ocenila 
mezinárodní porota již v následujícím roce udělením 
titulu Auto roku (COTY). Celé modelové paletě 
bychom se museli věnovat na polovině obsahu 
časopisu, ale v námi ohraničeném období 
„stihneme“ jen víceméně civilní začátky. První verse 
nabídla pouze pohon předních kol pomocí čtyřválců 
1300 a 1500 ccm, ale velmi prostorný interier a 
naprosto suverenní jízdní vlastnosti. Zakrátko se nabídka motorů rozrostla o turbomotor 1600 ccm, jenž s 
lehkou Deltou dokázal zajímavé věci. Dále jen v krátkosti poznamenejme, že legenda se zrodila v roce 1985 
přestavbou Delty na pohon všech kol. Tato generace se při životě udržela dlouhých 15 let a dnes Deltu 
vyhledávají tisíce nadšenců motoristického sportu. 
 



 

 

 

   Za vozidlem stejného „příjmení“ se musíme vypravit za oceán. Oldsmobile Delta je jedním z amerických 
modelů, které na našich silnicích rychle zdomácněly – zejména mezi těmi, kdož chtěli jezdit pohodlně, ale 
byli natolik lakomí, že odmítali platit benzin. Až na výjimky se jim to vymstilo, zejména proto, že Delta, ani 
jiné vznětové pokusy (snad mimo předválečného 
závodního Cumminse) nenabídly vyzrálou 
evropskou technologii, ale čistočistou fušeřinu. 
Název Delta byl jedním z provedení široké řady 88, 
ale pod svým jménem vystupuje poprvé v roce 1965. 
Od té doby byla Delta 88 svébytnou řadou, jenž se v 
nabídce udržela až do sklonku 80. let. Model na 
našem snímku zastupuje produkci I. poloviny 70. let, 
tedy v době, kdy členové Kongresu přikyvovali jako 
přežvýkavci při schvalování rozsudků smrti nad 
nejlepšími motory severní Ameriky. V roce 1977 se 
objevil „tolik populární diesel“, a to – bohužel – 
nejen u Oldsmobilu, ale i u dalších divizí GM, 
luxusní Cadillac nevyjímaje. Ke cti (zážehové) Delty 
nutno dodat, že byla vozem, splňujícím všechny tehdejší nároky (myslím, že i dnes by mezi elektronickými 
chrastítky obstála), co se týče spolehlivosti, pohodlí, výkonu a robustnosti.  
 
LAMBDA 
   U tohoto známého řeckého písmene si vyhrneme rukáv, protože sáhneme hluboko do minulosti slavné 
značky. Lancia Lambda byla ve všech ohledech vůz, 
jenž překonal tehdejší produkci o dobrou desítku let. 
Jednak je prvním seriovým automobilem se 
samonosnou karoserií, jednak jej Vincenzo Lancia již 
ve 20. letech osadil nezávislým zavěšením kol, 
brzdami na všech kolech a speciálně konstruovanými 
tlumiči. Lambda debutovala v roce 1922 a po devět 
let její existence si zákazníci koupili přes 11.000 
neitalsky hranatých, ale naprosto moderních a 
prostorných vozů. Další pozoruhodností Lambdy byl 
hliníkový vidlicový čtyřválec, jehož objem stoupal od 
počátečních 2100 ccm do 2688 ccm v poslední versi. 
Vzhledem k samonosné karoserii nepřipadala v úvahu rozsáhlá nabídka individuálních kreací, Lambda se 
tedy dodávala s továrním šatem berliny, roadsteru, cabrioletu, phaetonu, tudoru či výjimečně i limousiny. 
Několik Lambd přežilo i nástrahy našich silnic, mám jejich fotografie ještě z konce 60. let a v jednom 
případě i pozdější, ovšem jejich hladoví majitelé se 
posadili na zadek před vidinou hrstky tuzexových 
bonů a Lambdy vyvezli. 
 
   Další nositel jména antického znaku je až z dálného 
východu. Mitsubishi Galant Lambda je u nás 
vcelku neznámým názvem, ovšem známým autem. Z 
marketingových důvodů se na vyspělých evropských 
a amerických trzích prodával pod názvem Mitsubishi 
Sapporo, v jižní Americe jako Plymouth Sapporo a 
Dodge Challenger (to snad nemohli myslet vážně … 
�� ) Jeho první serie zůstala ve výrobě v letech 
1976 až 1984, a jednalo se výhradně o hranaté coupé, 



 

 

 

poněkud svými tvary evokující Ford Mustang třetí řady. V nabídce bylo velké množství pohonných jednotek 
– čtyřválce od 1600 ccm až po 2600 ccm včetně dvoulitrového turbomotoru a turbodieselu 2300 ccm. 
Seriově se montovala pětistupňová převodovka, na domácím i zámořském trhu ovšem preferovali 
automatiku. Po ukončení výroby nastala odmlka, výrobce řadu obnovil až koncem 80. let, ovšem výhradně 
pod názvem Galant. 
 
OMEGA 
   Nositelů pojmenování závěrečného písmena řecké abecedy je vícero, zejména v poslední době. My se však 
podíváme na zástupce generace, která už se podle platných regulí může nazývat veteranskou. Oldsmobile 

Omega se poprvé objevil v modelovém ročníku 1973 a představoval shodnou kategorii s koncernovým 
Chevroletem Nova, Buickem Apollo a Pontiakem Ventura. Jeho první generace, vyráběná do konce 70. let 
měla s klasickými amerikami společný přinejmenším 
vzhled, komfort a klasický pohon. Pod kapotou mohl 
pracovat řadový šestiválec nebo V8, spojený s tří- či 
čtyřstupňovým manuálem nebo dvou- a třístupňovou 
automatikou. Po dvou letech výroby provedl GM 
omlazení (stejně jako u ostatních jmenovaných), stále 
úhledná karoserie představovala americkou střední 
třídu a mohli jste si vybrat mezi coupé, třídveřovým 
hatchbackem nebo sedanem.  V roce 1980 však 
přichází ledová sprcha, totiž přikrčenec, nesoucí 
původní jméno opravdového auta, navíc s motorem 
napříč, pohonem předních kol a o velikosti větší 
hračky na pískoviště. Zůstaňme raději v minulosti … 
� 
 
SIGMA 
   Vydejme se do Australie, která na tamější trh dodávala množství japonských modelů, vyráběných ve 
vlastních továrnách. Jedním z nich je Chrysler Sigma, postavený na technickém základu Mitsubishi Galant. 
První Sigma přišla na australský trh koncem roku 1977 a od japonského vzoru se lišila jen označením na 
masce a detaily, které vyžadovaly australské předpisy. K výběru bylo několik pohonných jednotek od 1600 
ccm až po silný dvoulitr, spojený s třístupňovou automatikou. O rok později se k sedanu přidal coupé Sigma 
a nabídku obohatil i svižný čtyřválec 
2600 ccm australské provenience. 
Obměna přišla v roce 1980 a 
představovala výrazný stylistický 
odklon od původního japonského 
designu. Ve stejném roce se rozběhla 
i montáž na Novém Zelandu. Těsně 
před debutem další řady se v nabídce 
objevil i dvoulitrový turbomotor s 
výkonem 160 koní. Další řady 
následovaly v dvouletých 
intervalech, poslední Sigma opustila 
linku na přelomu roku 1986/87. 
 
Text: Pavel Kopáček 
Foto: Archiv Pavla Kopáčka 
 



 

 

 

Automobily podle názvosloví větrů 
 
   Meteorologické a vůbec přírodní jevy se často používaly k pojmenování typů automobilů (občas i značek). 
Samozřejmě, převážně šlo o projevy co nejméně ničivé (alespoň theoreticky) – sotvakdo dá svému výrobku 
název tsunami, Krakatoa, apod, stejně jako ambulanci nepojmenuje slovem Infarkt. Povětří bylo již ve 
starověku a antice důležitou součástí tamní mythologie, božské plenum hýří zajímavými jmény, takže 
marketingová oddělení měla z čeho vybírat. Vhodným názvem zdůraznila buď jemnost, precisnost, či 
naopak nezkrotnost a „řádění“. 
   Podívejme se na několik příkladů, jako obvykle si nedělám nárok na kompletnost. 
 
Zephyr 
   Občas u nás psaný i Zefýr, bájný vítr z antického Řecka. Podle pověstí vál od západu, byl jemný a vlahý. 
Přinášel jaro a teplo. 
 
   Mezi nejdražší předválečné vozy patřil Lincoln 

Zephyr. Jeho první serie debutovala v roce 1936, 
zajímavostí je určitě samonosná karoserie. K pohonu 
sloužil vidlicový dvanáctiválec, odvozený od 
známého spodového V8 Ford. Vůz byl rozměrný a 
velmi pohodlný. Ve srovnání s ostatními americkými 
V12 (Cadillac, Packard, Pierce-Arrow, atd.) byl těžký 
a ztrácel na výkonu – pouhých 112 koní je pro vůz 
této kategorie naprosto nedostačující. Zephyr strávil 
ve výrobě celkem šest let, prošel několika facelifty a 
poslední kusy opustily linku v roce 1942, tedy již po 
vstupu USA do války. Zephyrem jezdila řada 
známých osobností, např. hollywoodská sexbomba 
Rita Hayworth. Zephyry jezdily i na našich silnicích, 
mám doložené dva, zachoval se pravděpodobně jen ten novější, dnes se nachází na Slovensku. Na obrázku 
Lincoln Zephyr 1941. 
 
   Nepříliš známým v Evropě je Mercury Zephyr, 
americká nižší střední třída a zároveň lépe vybavený 
a dražší Ford Fairmont. Stal se následníkem 
populárního Mercury Comet, zdaleka ovšem nedosáhl 
jeho popularity ani výrobních počtů. Montoval se ve 
Spojených státech a Kanadě, debutoval na podzim 
1977. Hranatá, ale vcelku všední karoserie tudor, 
sedan, coupé a STW skrývala čtveřici pohonných 
jednotek, počínaje čtyřválcem 2300 ccm (stejný u 
Fordu Mustang), přes řadový šestiválec až po dva 
příplatkové V8. Ty ovšem počátkem 80. let zmizely z 
programu. Mercury Zephyr se v tichosti vytratil v 
roce 1983. Jeden exemplář se objevoval i na našich 
srazech, a myslím, že dosud existuje. 
 
   Solidně stavěné britské výrobky může representovat Ford Zephyr, na domácí půdě velmi oblíbený a v 
poměrně velkých počtech i exportovaný. Od roku 1951 spatřily světlo světa čtyři samostatné generace, které 
byly přechodem k luxusnímu Zodiaku. Na snímku vidíte Ford Zephyr Mk.III, který se dodával ve čtyř- a 



 

 

 

šestiválcovém provedení. Opticky se lišil jinou 
maskou, my vám představujeme šestiválec 2560 ccm. 
Dodával se pravo- i levořízený, základním (a jediným 
továrním) provedením se stal sedan. Několik 
exemplářů se dočkalo konverse na přehlídkový 
phaeton, sloužící převážně v bývalých britských 
koloniích, dnes velmi vzácné STW kompletovala 
karosárna Abbott. Nenápadný, ale velmi pohodlný 
Angličan ve velikosti Mercedesu W123 setrval ve 
výrobě v letech 1962 až 1966. Několik exemplářů 
jezdilo i u nás, minimálně dva se dochovaly. Starším 
čtenářům patrně bude známý zejména z 
„béčkové“ kolekce Matchbox pod pořadovým číslem 33 (raději jsem se podíval na svůj Zephyr ☺). 
 
Typhoon 
čili tajfun, tropická vichřice, tvořící se převážně v oblasti severozápadního Pacifiku. Jeho působnost 
zasahuje především Japonsko, Filipíny a Hong Kong. 
 
   Po prudkém oceánském větru dostal jméno naprosto 
klidný a noblesní Armstrong-Siddeley Typhoon. 

Patří k svébytné britské automobilové škole, navýsost 
konservativní, a pro poválečné desetiletí typické. 
Podobný styl zastávali i Jowett, Lanchester či Lea-
Francis, vesměs pozapomenuté již značky. Coupé 
tradičního tvaru s obrácenými dveřními závěsy se 
převážně ručně stavělo v letech 1948 až 1950. K 
pohonu sloužil řadový šestiválec 2310 ccm o výkonu 
76 koní, který luxusnímu coupé udělil maximální 
rychlost 135 km/h. Na výběr měl zákazník buď 
manuální čtyřstupňovou převodovku nebo příplatkové 
domácí preselektivní řazení Wilson poměrně složité 
konstrukce. Typhoon, dlouhý 4705 mm, se vyrobil pouze ve stovkách kusů, stejně jako jeho sesterské 
modely Whitley a Lancaster. 
 
   Exotem (alespoň podle výrobních čísel) je Rambler Typhoon. Oproti ostatní americké velkoseriové 
produkci měl jen jepičí život a byl svým způsobem 
pouhou speciální edicí. Objevil se na trhu v dubnu 
1964, konstrukčně vycházel z modelu 770 Classic 
hardtop coupé a dodával se pouze do konce roku, a 
výhradně v jedné barevné kombinaci (žlutá s černou 
střechou). Poháněl jej zcela nový dlouhozdvihový 
řadový šestiválec, určený v té době pouze pro 
Typhoon, o objemu 3800 ccm a výkonu 147 koní a 
sedmkrát uloženou klikovou hřídelí. Pohonná 
jednotka, později nazvaná „Torque 
Command“ přežila až do nového milenia a stala se 
oblíbeným agregátem výrobků AMC a Jeep. Rambler 
Typhoon ukončil svou existenci po vyrobení 2526 
kusů, dnes jej katalogy většinou samostatně neuvádějí 
a zahrnují jej do modelové řady 770. 



 

 

 

Hurricane 
neboli „ … jsem vítr Hurikán … �“ není jen název z trampských reálií, pojmenování letadla, nákladního 
auta či vyspělé konstrukce prototypového československého motocyklu, ale pojmenování nebezpečné 
vichřice, které se (že by oprávněně?) dávají ženská jména – např. Catarina. Jejich nejsilnější útoky se 
očekávají každý rok v září a říjnu. 
 
   Jméno nebezpečného přírodního jevu dostal Armstrong-Siddeley Hurricane, britské, těsně poválečné 
cabrio od kdysi známého leteckého a zbrojního 
koncernu. Většinou se dodávalo se skládací látkovou 
střechou, jenž se u vybraných modelů dala svinout 
pouze nad předními sedadly. Hurricane byl jedním z 
nejpopulárnějších výrobků tradičního producenta, 
stavěný na technickém základu modelu Lancaster. Ve 
výrobě zůstal od roku 1946 do roku 1953 a v 
nezměněném provedení továrnu opustilo přes 2600 
kusů. Standardní motorisaci tvořil předválečný 
čtyřválcový dvoulitr o výkonu 70 koní, později 
vystřídaný silnějším 2310 ccm. Převodovka – jako u 
všech tehdejších Armstrongů – mohla být buď 
konvenční čtyřstupňová nebo preselektivní systemu 
Wilson. 
 
Pampero 
„Westernově“ znějící jméno označuje chladný až ledový vítr z jihu a jihozápadu, proudící směrem od 
Antarktidy na brazilské a argentinské pampy. 
 
   Po větru, bičujícímu, roviny jihoamerického 
subkontinentu dostal jméno zajímavý prototypový 
sportovní model De Tomaso Pampero. Byl 
postavený v jediném exempláři roku 1966 a poháněný 
řadovým čtyřválcem Ford o objemu 1500 ccm a 
výkonu přes 100 koní, umístěným uprostřed. 
Lehoučké Pampero bez problemů dosáhlo 
dvousetkilometrové rychlosti. Do výroby však šla 
jeho odvozená uzavřená verse Vallelunga. Design 
karoserie je dílem studia Giugiaro, rozhodnutí o 
ukončení předvýrobních příprav padlo v souvislosti s 
prodejním úspěchem Fiatu 850 Spider, jemuž by 
mnohem dražší, ale stejně velké Pampero jen těžko 
konkurovalo. 
 
Passat 
známý pod počeštělým výrazem Pasát, je pojmenování větrů, vanoucích v tropické a subtropické oblasti. 
Rozšiřují se na sever i na jih. 
 
   Jedním z největších německých automobilových bestsellerů všech dob je Volkswagen Passat, zástupce 
několika typů s „větrnými“ názvy. Jeho první a velmi úspěšná generace (na snímku) debutovala v roce 1973 
a nahradila zároveň trojici starších modelů: VW typ 3, nepříliš populární 411 a K 70, zděděný po převzaté 
automobilce NSU. Passat se stal špičkovým modelem VW, a to až do nedávného debutu Phaetonu. První 



 

 

 

generace, vyráběná do roku 1981, vznikla podle nové 
koncepce „vše vpředu“ a nabídla stavebnicový 
systém: zážehové motory od 1300 do 1800 ccm 
(mimoevropské verse), karburační nebo vstřikovací, 
ale i velmi populární vznětový čtyřválec 1500 ccm, 
původem z VW Golf. Na výběr byla manuální nebo 
automatická převodovka. Základní nabídka 
obsahovala tří- a pětidveřový hatchback a STW 
Variant. Cabriolety byly pouze kusovou záležitostí 
nezávislých firem. Pod původním názvem se VW 
Passat nemohl v některých zemích prodávat, tradičně 
např. V USA, kde se setkáme s názvem VW Dasher. 
Druhá generace populárního VW přišla na trh v roce 
1981 a nabídla i (nepříliš úspěšnou) versi sedanu Santana. Passat je dodnes jedním z nejprodávanějších 
německých aut, s původním modelem má ale společný už jen ten název. 
 
Bora 
Chladný nárazový vítr, útočící na pobřeží Středomoří a Turecka, nejsilněji od října do února. Proniká ale i 
hlouběji do vnitrozemí. 
 
   Celou „větrnou“ flotilu má ve své historii známý italský výrobce s trojzubcem ve znaku. Začněme třeba 
typem Maserati Bora: dvoumístné vysokovýkonné 
coupé s motorem uprostřed, které se prototypově 
objevilo v roce 1969 a oficiální premieru si odbylo o 
dva roky později. Design Giorgetta Giugiara, pod 
kapotou V8 o objemu 4700, později až 4900 ccm, 
výkon 310 až 322 koní. Špičková rychlost těsně nad 
hranicí 275 km/h. Bora zůstala ve výrobě sedm let, 
celkem se postavilo 497 kusů mimo prototypů. 
Existovalo i provedení pro severoamerické trhy, 
ovšem za cenu instalace rozměrných nárazníků, které 
naprosto zničily jemné linie karoserie. Dnes patří 
Bora k vyhledávaným typům značky.  
 
Ghibli 
Horký a suchý pouštní vítr, vanoucí ze severu Afriky a přinášející mračna písku, povětšinou zasahující 
území Itálie a jižního Španělska. 
 
   Jméno žhavého větru arabských pouští nese 
Maserati Ghibli, jeden z klasických italských 
supersportů 60. let. Třebaže se jméno dočkalo 
znovuzrození v 90. letech a opět loni, budeme se 
věnovat výhradně původnímu a klasickému. 
Elegantní coupé 2+2 s velice zdařilou a nadčasovou 
karoserií se poprvé představilo na torinském 
autosalonu v roce 1966 a ve výrobě vydrželo celých 
sedm let. Design s typicky dlouhou kapotou pochází 
z rukou Giorgetta Giugiara, v nabídce bylo coupé a 
extravagantní cabrio, slavící úspěchy zejména za 
oceánem. Standardní pohonnou jednotkou byl V8 o objemu 4700 ccm s výkonem 310 koní, ročník 1970 



 

 

 

přinesl novinku v podobě Ghibli SS, jehož V8 4900 ccm dával úctyhodných 335 koní. Nejvyšší rychlost se 
dostala k hranici 260 km/h. Velmi úspěšného modelu se vyrobilo 1274 kusů, Ghibli přitom nikdy nepatřilo k 
puristickému sportovnímu zboží, ale mělo blíž k superluxusním rychlým cestovním speciálům. Ghibli se na 
naše silnice dostalo až po roce 1990. 
 
Cyclone 
Cyklónem se nazývá druh a tvar větrné cirkulace ve formě typického víru mračen. 
 
   Mercury Cyclone – muscle car americké produkce, který se poprvé objevil s ročníkem 1964 jako derivát 
malého Mercury Comet. Již tehdy sázel na výkonný 
V8, ale jeho nejsilnější (a poslední) provedení přišlo 
s koncem 60. let. Ročníky ´68 a ´69 již disponovaly 
výkonem 325 koní (s příplatkovými V8), závodními 
geny se mohl pochlubit Mercury Cyclone Spoiler, 
který používal motor Boss 429, tedy stejný, jaký měl 
Mustang Boss 429. Další rok vzrostl výkon až na 377 
koní a Cyclone se tak stal jedním z nejsilnějších 
Mercury, které kdy jezdily. To však byla už jen labutí 
píseň modelu, který do ročníku 1971 vkročil s 
povinně montovanými slabšími agregáty, aby po 
změně jména na Mercury Montego zmizel ze sceny 
úplně. Ročník ´70 (na snímku) se nabízel jako coupé a convertible, typický výběžek na přídi je prý asociace 
na obří nos konstruktera „Bunkie“ Knudsena. Pokud vím, nejsilnější Cyclone zatím u nás nejezdí – ale rád 
bych se mýlil! ☺  

. 
Khamsin 
Jinak řečený chamsin je horký a suchý, zpravidla jižní vítr, útočící na evropské Středomoří a arabský 
poloostrov, nejsilněji v jarních měsících. 
 
   Dalším italským plnokrevníkem je Maserati Khamsin, dle firemních tradic luxusní cestovní supersport. V 
definitivní podobě se představil v roce 1973 na 
pařížském autosalonu, jeho seriová výroba začala o 
rok později – docela odvážný počin, pomyslíme-li, že 
svět se tou dobou řítil do bezedných hlubin ropné 
krise … Autorem dvoumístné karoserie je méně 
známý designer Marcello Gandini. Khamsin byl 
poháněný známým V8 4900 ccm o výkonu 320 koní, 
spojeným s pětistupňovou manuální převodovkou 
nebo s třístupňovým automatem. Khamsin, třebaže 
stejně kvalitní a výkonný jako ostatní značková 
produkce, se nikdy nestal ikonou, srovnatelnou např. 
s Indy či Ghibli. Maserati Khamsin skončil v roce 
1982, továrnu opustilo celkem 421 seriových 
exemplářů. 
 
Mistral 
Nejen hit Karla Gotta dob dávno minulých �, ale i chladný a ostrý vítr, vanoucí nad Francií směrem do 
Středomoří, na Korsiku a Balearské souostroví. 
 



 

 

 

   Maserati Mistral je jedním z posledních supervozů 
starodávné značky, používající ještě šestiválcový 
motor. Jak vidno z připojeného obrázku, dodával se 
Mistral v provedení coupé a cabrio a přišel na svět v 
obtížné roli nástupce legendárního 3500 GT. Jeho 
design pochází z mistrovských rukou Pietra Fruy a 
excelentní vůz se veřejnosti poprvé ukázal na 
torinském autosalonu v roce 1963. Pod jeho kapotou 
se postupně vystřídala trojice motorů o objemech 
3500, 3700 a 4000 ccm s výkony až 255 koní. Mistral 
tak mohl uhánět (ve své době) velmi slušných 235 
km/h. Ve výrobě zůstal do roku 1969, ale za šest let se 
postavilo pouhých 120 kusů. Podle mínění značkových expertů je Mistral jedním z nejelegantnějších 
Maserati všech dob.  
 
Scirocco 
Suchý jižní vítr, vanoucí od afrických saharských 
písků směrem do středomořské oblasti, nejsilnější v 
jarních měsících. 
 
   Dalším úspěšným modelem wolfsburské 
automobilky je bezesporu Volkswagen Scirocco. Jeho 
vývoj skončil závěrem roku 1973, o rok později se již 
prodával po celém světě. Scirocco byl rovněž 
výsledkem generální modelové obměny a jeho 
zajímavá forma karoserie pochází z rukou Giorgetta 
Giugiara. Na jeho výrobě se podílela i karosárna 
Karmann, nejspíše proto, že Scirocco bylo pokládané za nástupce VW Karman Ghia. Zpočátku měl pod 
kapotou buď poměrně laxní čtyřválec 1100 ccm, či živější patnáctistovku ve dvou výkonových stupních. V 
roce 1976 debutovala šestnáctistovka s vstřikováním a zajímavým výkonem 110 koní. Téhož roku se 
objevila i verse GTI.  Do roku 1981 Scirocco překonalo hranici půl milionu kusů a stalo se německým 
hitem. Na zachovalý a původní exemplář je dnes poměrně obtížné narazit, velká většina vozů byla 
znehodnocena tuningem či korosí.  
 
Blizzard 
Nejen legendární country hit, ale zejména nepříjemný, 
ostrý a mrazivý vítr, objevující se zejména na 
severoamerickém území, ale často i nad Australií. 
 
   V Evropě neznámým modelem zůstává Toyota 

Blizzard, stavěná firmou Daihatsu pro Toyotu k 
prodeji v Japonsku. Blizzard se poprvé objevil v roce 
1980 a neomylně vychází ze známějšího Daihatsu 
Taft. Pohonnou jednotkou se stal vznětový čtyřválec 
2200 ccm, spojený s čtyř-, od roku 1983 
pětistupňovou převodovkou, pohonem všech kol a 
redukcí. Výroba skončila po deseti letech, pokus o 
kooperaci evidentně nebyl příliš úspěšný. Blizzard neměl ani exportní úspěchy, na americkém trhu se 
prodalo všehovšudy dvacet vozů. Pozdější terenní verse vznikly už zcela v režii koncernu Toyota. 

Text: Pavel Kopáček     Foto: Archiv Pavla Kopáčka 



 

 

 

                                 Dobovka                                                                  Z hluboké historie 

80. léta na Smíchově: škodovky 100/110, Lady, ale i Avie (Bože, to       Rozhovory nad legendárním osmiválcem, majitel vpravo v modrém … 
               je překvapení !☺), škodovka MTS i ŠM11! 
       Potkali jsme                        Soutěž 

       
Kdo hádal Volhu 
„čtyřiadvacítku“, hádal 
správně. Prvním byl Petr 
Mikulka. Gratulujeme. 
 
 

Uhodnete, jaké auto skrývá testovací kamuflaž Odpovědi pište na  
    Boční ulička malého města ukrývala wankelovou sportovní Mazdu,                               email: pavel@simcacentrum.cz                                               
                            druhá stála na zahradě u plotu. 
                                 Zatím v renovaci                        Takhle po renovaci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Už je to dlouho, co jsem vyfotil zajímavou otevřenou versi  
 „pontonu“ Mercedes-Benz 220 S. Renovace byla téměř u konce,  

                                                                                                               ponton už si určitě zvykl na novou podobu! 



 

 

 

                                           Česká mrtvolka                                                 … a tak vypadala jako nová 

  Fotka vznikla před měsícem a té hezké Oktávky kombíka je mi líto, má nejvyšší čas a zasloužila by si nového, hodného a starostlivého 
                                                                                           majitele. 
                        Zahraniční mrtvolka                                            … a tak vypadala jako nová 

                      Před třemi roky stál nedaleko centra Žďáru Fiat 128 Familiare v totálním rozpadu. Týden nato už tam nebyl,  
   fotka tedy vznikla na poslední chvíli. 

                    Předválečná mrtvolka       …a tak vypadala jako nová 

                 Škoda 633 byla nejmenším boleslavským šestiválcem. Na fotce vlevo je v podobě, jak dojezdila, vpravo ve stavu,  
                                                  kdy vyjela poprvé. Sympatickému autu přejeme krásnou budoucnost! 



 

 

 

                       Hrálo ve filmu                                               Z archivu čtenářů 

   Má-li učitel auto kapesních rozměrů, musí počítats rošťárnami        Petr Sochůrek nám poslal foto Fordu Galaxie ´65, dlouholetého 
   žáčků, jako nepříliš milovaný kantor ve filmu Mezi námi kluky …    inventáře českých silnic, jehož je novým majitelem. K autu se vrátíme.  
                                                                                                                            Děkujeme a držíme palce! 
                         
                                                     Z prospektů a reklam 

Text: Pavel Kopáček                       Foto: Pavel Kopáček a jeho archiv  



 

 

 

 

Pohodové časy 
 
(Pokračování seriálu) 
 
   Po veleúspěšném srazu v Heřmanově Městci se členská 
základna klubu začala rozrůstat. Lidé, kteří měli jednu 
průměrnou Simku, najednou cítili, že nejsou sami. Že existuje 
funkční klub, že jsou další majitelé těchto skvělých aut, že je 
kam zavolat pro kýženou radu či potřebný díl. Vozový park se 
nejen seskupoval dohromady, ale hlavně se vylepšoval jeho 
stav. Usnout na vavřínech jsem ale nemohl. Byl jsem nakažen 
oním „veteránským červem“ a všechen čas jsem trávil kolem 
Simek. Nejen v garáži pod nimi, ale i s nimi na veteránských 
podnicích.  
   V roce 2001 jsem vyrazil na svůj první veteránský podnik do 
Rožnova pod Radhoštěm. Internet v té době nebyl běžnou 
součástí, takže když jsem zaslechl, že jsou dobré akce na 
Moravě, našel jsem moravského majitele Simky, dohodl si u 
něj nocleh a spolu s ním vyrazil na sraz. Co na tom, že to bylo 
pár set kilometrů. Byl to pohodový výlet, večer jsem u 
Miroslava Volného prošel jeho archiv a ráno jsme vyrazili. Já 
s Danielou Simkou 1100TI, Mirek Simkou Elysée. V campu v Rožnově byla mezi účastníky další Simca. 
Myslím, že patřila majiteli z Opavy, tuším, že se jmenoval Alexandr (?).  Soutěž měla dvě části, jízdu 
pravidelnosti a orientační soutěž. Ani o jednom jsem nic nevěděl. 
    Na startu jsem se snažil něco zjistit, ale byl jsem odmávnut vlajkou a vyhnán na trať. Jel jsem za autem, 
které startovalo přede mnou a kterého jsem záhy dohonil. Daniela zatím zkoumala záhadné značky na listech 
papíru, který jsme dostali. Nějak jsme se motali na kopci mezi Rožnovem a Frenštátem. Pamatuji, že když 
jsem jel z kopce dolů, nechtělo se mi jet za starou Octavií a nákladní Avií. Začal jsem zrychlovat a záhy 
předjíždět. Ale před Avií byla další auta. Celá řada. Moje rychlost už byla výrazně vyšší a zařazení se nebylo 
zcela jednoduché. Zvolil jsem možnost předjetí celé kolony a stál na plynovém pedálu. Palivový systém 
plnil dva dvojité Webery mé Simky a já se hnal dolů. Nahoru se pro změnu sunula další Avie a to plně 
naložená. Rychloměr ukazoval již přes 150km/h. A Avie mi stále zmenšovala vzdálenost mezi námi. Ještě 
jedno auto…Vyždímal jsem ze Simky vše, co v ní bylo a maximální možnou rychlostí (výrobce v manuálu 
nelhal) jsem se prosmýkl mezi Avii a první auto na začátku mé řady. Uf. Stihl jsem to. Manželka ani 
nedutala a já souhlasil s tím, na co myslela. Že jsem idiot. Dojel jsem na velké parkoviště, kde měl být konec 
první části a začátek druhé části. Tam jsem zjistil, že jízda pravidelnosti se jezdí dvakrát, já jel trasu jednou. 
No, tak napoprvé…..          
   Ani s listy papíru k druhé části soutěže jsme si moc nevěděli rady. Byly tam nějaké značky (klasický 
šipkový itinerář), o jejichž významu jsme se domnívali. Ale aut bylo hodně, tak jsme se vždy někoho drželi. 
Po pár desítkách kilometrů jsme začínali chápat jednotlivé značky. Na vrcholech okolních kopců jsme 
vytvořili malou, tříčlennou skupinku s VW „brouk“ a Triumphem Spitfire. Jeli jsme ve svižném tempu. 
Vyladěný šestnástistovkový „brouk“, lehký Spitfire a já za volatem Simky jsme si nic nedarovali. Střídali 
jsme se ve vedení naší malé skupinky a uháněli dle itineráře. Na jednom místě jsme vyhodnotili odbočku a 
ostře sjeli z hlavní silnice. „Hurá, „brouk“ a Triumph to nestihli, setřásli jsme je“, radovali jsme se, než jsme 
zjistili, že jsme na příjezdové cestě k poli. Chyba nás stála čas, ale před Rožnovem jsme potkali Triumpha 
stát před cukrárnou. VW jsme dojeli před kempem, ale předjet se nenechal. Měli jsme radost. Druhé místo je 
přece skvělé. Než jsme zjistili, že jsme sice v cíli, ale o hodinu dřív. No jo, on tam byl jakýsi jízdní průměr. 
Takže jsme pokazili, co se dalo. Nasbírali jsme asi 6500 trestných bodů! Při vyhlašování výsledků jsme 
zjistili, že v naší kategorii jsme pouze my a oranžový Chrysler 180 pana Dočkala. A kategorie se nesloučila 



 

 

 

s jinou, ale vyhlašuje se! Při vyhlášení bylo zřejmé, že majiteli Chryslera se podařil neuvěřitelný kousek. 
Nasbíral ještě o pětset bodů víc než my, takže jsme vyhráli 1.místo a pohár! ☺ 
   Další akcí byla jízda pravidelnosti na Liberecku s vyjížďkou na Ještěd. A záhy jsem začal připravovat další 
sraz. Opět přelom srpna a září. Tentokrát jsem vybral pěkný kemp v Sedmihorkách u Turnova. Po velkém 
úspěchu v Heřmanově Městci jsme byli všichni řádně namlsaní. Počasí nám tentokrát ale moc nepřálo. Moje 
zápisky hovoří o třiadvaceti vozech. Kromě těch, kteří již byli na srazech předchozích se nově objevila 
krásná bílá Simca Aronde pana Mráze z jižních Čech (od té doby jsem auto neviděl) nebo zelená Simca 
1501, kterou přijel její majitel nabídnout. Na počítadle kilometrů bylo nějakých 14tisíc km. Déšť ukryl část 
krásy tohoto vozu, přesto jej Jaroslav Werthaim koupil a nejen my jsme na dalších akcích obdivovali její 
dokonalý stav. Večer jsme vyhlašovali výsledky orientační soutěže a znalostní soutěže. K tomu se nám 
otáčelo selátko na rožni a i pípa se vesele roztáčela. Prase se zaplatilo, rozpočetli jsme náklady mezi sebe. 
Ač někteří remcali, že nic nechtějí, drtivá většina se na nákladech podílela. 
   Ale nebyli jsme sami, kdo se staral o vozy francouzské značky Simca. Již pár let existoval Chrysler club. 
Což byla vlastně osoba Milana Dobeše, který servisoval (a servisuje dodnes) tento typ Simek, a to na 
špičkové odborné úrovni. Nepsanou dohodu o vzájemných návštěvách srazů jsme dodržovali. On jezdil na 
naše srazy, já na jejich. Sice mě byly programově dost vzdálené, ale jezdil jsem. V dubnu do Poděbrad, 
v září do Loděnice.  
   Poslední „akcí“ roku 2001 byla koupě hnědého Talbotu Solara SX od pana Rudeckého pro manželku mého 
kamaráda Zdeňka Jakubínského. Jeho služebním Opelem jsme se vydali někdy v půli prosince na cestu do 
Šumperku. Solaru jsme šťastně koupili, ač se její majitel s ní těžko loučil. Auto bylo v krásném stavu. Jen 
jezdilo na plyn a benzín odmítalo. Bylo zřejmé, že jezdí jen na plyn. Což autu nesvědčí. Takže na kraji 
Šumperku dostal plnou nádrž Shellu V-power. Jen velmi neochotně baštil Talbot jiný druh paliva. Bylo třeba 
„vyhnat pavouky z motoru“, neboť předchozí majitel jezdil jen kolem domu. Ze Šumperku to bylo nějakých 
250km, a protože bylo již deset hodin večer, nic mi nebránilo držet nohu na plynu nadoraz. Z počátku to 
moc platné nebylo, ale postupně si motor zvykal a získával zpět svou zapomenutou pružnost a výkon. 
Dálnice na Hradec Králové ještě nestála v plné délce (ostatně nestojí dodnes ☺), tak jsme jeli po dlouhých 
úsecích okresní silnice, co to šlo. V jednu chvíli Zdeněk nestihl předjet starou „vejtřasku“ a byl nucen jet kus 
za ní. Já ale nohu z plynu nesundal. Trvalo, než mne dohnal. Později přiznal, že jel chvílemi 220km/h, a já 
nikde. Bodejť, donutil jsem Talbotka dosáhnout svého maxima, což bylo nějakých 170km/h. Já vím, že se to 
nemá ☺. Když jsme sjížděli po Jižní spojce v Praze kolem půlnoci, Solara jela tak skvěle, že ani zastavit se 
jí nechtělo. Ale když před sebou viděla garáž, nechala se. Jako vánoční dárek zde bude pár dní čekat. 
   Na dalším srazu, v dubnu roku 2002 jsem v Kostelci nad Orlicí vítal nejenom Solaru, ale i další vozy. 
Přijelo jich jen dvacet jedna. Vesměs staří známí. Standa Červený, Milan Dobeš, oba s Chryslery 180, 
Richard Macura s Talbotem 1510, Zdeněk Jakubínský se Simkou 1301, stejně jako bratři Tonda (1501) a 
Jarda (1301s) Werthaimovi. Ale objevovala se i nová jména. Některá zůstala v klubu déle, jiná se 
„simčí“ minulostí jen mihla. Ivan Karlovský, Michal Kořínek, Milan Vojtkulák nebo třeba Jan Putiš patřili 
mezi ty první. Mezi ty, kteří se jen jednou ukázali, patřil například Pavel Mates s nádhernou Simkou Ariane. 
Přijel po skončení hlavního programu, jen na chvilku se podívat. Což mne dlouho mrzelo, takovouto Simku 
bych rád vídal častěji. Celý sraz probíhal v poklidném duchu, jak jsme si již zvykli. 
  Ale pro mne byl sraz rovněž zahřívacím kolem pro jednu větší cestu. Poprvé v životě jsem se chystal 
vyrazit za hranice naší malé země autem. A hned Simkou. Pro mezinárodní sraz Simek ve francouzském 
Lavalu jsem vybral moji oblíbenou Simku 1100TI. Čekalo mne celkem 3000 kilometrů po německých a 
francouzských cestách. Vůbec jsem netušil, do čeho jdu. Ale zkušený zahraniční harcovník Milan Dobeš 
mne přesvědčoval, že zahraniční srazy jsou o něčem úplně jiném. Je tam dvěstě Simek včetně těch, které u 
nás nejezdí. Je jasné, že přesvědčovat mne dlouho nemusel.               
 
(pokračování příště)  
 
Text a foto: Michal Primák 
 



 

 

 

Simca 1301 Spécial A.Werthaima měla najeto 36tis.km. Roky stála        Simku 1501 koupil J.Werthaim po srazu v Sedmihorkách. Byla to 
    v Krči v bazaru, než se ji Tonda ujal a vrátil jí plný lesk. Vedle               nejhezčí Simca řady 1301/1501 v Česku. 
                              Simca 1308GT M.Kořínka. 

    Simku Aronde A90 jsem od srazu v Sedmihorkách již neviděl.                       Simky 1300 Michala Bartůška. Obě dosud existují. 
                                             Žije ještě? 

         Vánoční dárek Talbot Solara jsem po letech koupil zpět,                           Ač jsme zkazili co se dalo, zlatý pohár je náš ☺. 
 zgenerálkoval a dnes je ve sbírce Marka Odrobiny ze Zpatecka.cz  
 
 



 

 

 

                                   Ani deštivé počasí neodradilo skalní příznivce Simek od účasti na srazu v Sedmihorkách. 

                    Čekání na druhé kolo jízdy na Ještěď.                                                                        Simky v Rožnově… 

 
   Na srazy Chrysler clubu jsme jezdili rádi. Ač majitelé Chryslerů byli „jiná krevní skupina“, měli jsme za to, že máme společný zájem.  
Zleva modrý Talbot Tagora M.Vítka, vedle Simca 1301 dlouholetého mechanika a opraváře Simek 1301 pana Čabrady, velmi uctivého a 
slušného pána. Mimochodem pan Čabrada byl vůbec první majitel Simky, kterého jsem poznal ☺. Moje Simca 1100TI, dovezená před několika 
lety z Itálie pro předchozího majitele. Dodnes existuje v soukromé sbírce a srazů se neúčastní. J.Werthaima Simca 1501, Simca 1301s jeho 
                                                            bratra Tondy a hnědá Simca 1308 GT Michala Kořínka.    



 

 

 

 
Panenská jízda 
 
 
   Usedám do koženkových 
sedaček a zaklapávám za 
sebou s jemným dvojitým 
kovovým cvaknutím dveře. 
Než otočím klíčkem, tak si 
uvědomuji, že jsem první, kdo 
usedá za volant tohoto vozu. 
Ne, nekupuji si nové, právě se 
chystám poprvé vyjet s vozem, 
který po roce a nějakých 
měsících vyjede z mé dílny. 
Znám každý šroubek bílé 
Simky 1301 spécial, každý 
jsem měl v ruce. A každý šroubek, každá součástka, i ta nejmenší, prošla důkladnou renovací. Teď se 
ukáže výsledek mé práce. Rozsvěcuji kontrolky, jednou prošlápnu plynový pedál a otočím klíčkem.        
 
 
   Motor naskočí a nepravidelně si běží. Vše je čerstvé, syrové. Starostlivě kontroluji každou hadičku, 
každou součástku. Nikde nic neteče, nikde se nic neozývá. Benzín směřuje z nádrže do karburátoru, chladící 
kapalina cirkuluje ve svém okruhu, olej maže co mazat má. Spojka vystavuje tam, kde nová spojka 
vystavovat má. Brzdový pedál je tvrdý. Rychlostní stupně jdou zařadit bez sebemenší vůle. Vše se zdá 
takové, jak má být. Zbývá zařadit první rychlostní stupeň, přejet nízký práh dílny a bělostnou francouzskou 
krásku zaleje teplé červnové slunce. Počítadlo kilometrů ukazuje nulu. (Ano, včera jsem byl na STK, ale měl 
jsem sebou přepravník. Rovněž jsem natočil nějaký čas na místě při základním seřizování motoru – ale to 
jsou nezajímavé informace, které se nepočítají ☺). 
   Kola se pozvolna otáčejí po asfaltu vstříc svým prvním kilometrům po reinkarnaci. Lidé, stojící na malé 
autobusové zastávce, otáčejí své pohledy na nezvyklý stroj. Možná si starší z nich vzpomenou, že Simca 
bývala zastoupena ve vozovém parku československých motoristů v minulém století. A dnes? Moc Simek 
na silnicích není. Když zastávka zmizí v mém zpětném zrcátku a projedu kolem cedule, značící konec obce, 
přeřazuji na čtvrtý rychlostní stupeň. Po kilometru zastavuji, nechávám běžet motor a otevírám kapotu. 
Motor se převaluje v tisíci otáčkách (dle rychloměru, ve skutečnosti jsou otáčky nižší). Znovu kontroluji vše, 
co pod kapotou zkontrolovat mohu. Lehce koriguji předstih. Ne, nesnažím se mít vše hned perfektní. Motor 
potřebuje své. Udržuji nastavení v základních polohách, na finální ladění bude čas. Vše je ok, mohu 
pokračovat. Vedle sebe na sedadle spolujezdce mám blok s tužkou. Průběžně zapisuji vše, co si bude 
vyžadovat na dílně ještě moji pozornost. Moc toho ale není. 
   Simca si zvolna užívá kilometry svého nového života. Je si vědoma toho, že je jednou z těch, kterým se 
dostalo té příležitosti prodloužit si svůj automobilový život. Ze stovek tisíc vyrobených vozů jich drtivá 
většina skončila ve šrotu. Zůstaly desítky. Jen pár jich má to štěstí, že prošly rekonstrukcí a září do ulic svojí 
krásou.  
   Rychlostní stupně jdou pomalu a ztuha řadit. Jsou ale zcela přesné. Převodovka je nově sestavená, 
s novými ložisky, synchrony, kolečky…nikde není žádná zbytečná vůle. Replika výfuku vydává stejný 
zvuk, jako vydávaly před čtyřiceti lety originální vozy. S řízením je to stejné. Žádná vůle. Řízení 
pochopitelně postrádá posilovač, takže kontakt s polohou kol je dokonalý. Na křižovatce pouštím pětici vozů 
na hlavní. Řidiči bez výjimky sledují odraz slunce na karoserii „francouzského Mercedesu“, jak se 
v Československu Simce 1301 říkalo pro její pohodlí a možná i jistou ojedinělost.  



 

 

 

   Simca 1301, zejména mladší verze „Spécial“ je jednoznačně krásné auto. A to i přesto, že se jedná o 
„obyčejný“ sedan. Ač pojem „krása“ obecně spojujeme spíše s kabriolety, supersporty či coupé Grand 
Tourismo (kromě Pavla samozřejmě ☺), tak tato Simca je výjimkou. Štíhlá karoserie, dlouhý zadní převis, 
ozdobné chromování, barevný interiér, to vše byly atributy zájmu koupěchtivých zájemců. A nutno říci, že 
zájem neklesá ani dnes.  
   Ač motor netočím přes tři tisíce otáček a rychlost držím v nízkých hodnotách, auto jede krásně plynule. 
Zapomněl jsem vyzkoušet radio, tak krásně zní zvuk čtyřválce a rezonance výfukového potrubí, zejména 
jeho posledního tlumiče. Na počítadle kilometrů se zatím vystřídalo několik číslic. Každých pět kilometrů 
kontroluji vše, co lze. Po třiceti kilometrech tento interval prodlužuji. Pohybuji se v okolí dílny, abych mohl 
kdykoliv zpět, slyšel-li bych něco podezřelého. Když mám pocit, že něco může být lepší, otevírám kufr 
s nářadím a na vhodném místě nořím své ruce pod auto či do motorového prostoru. Ale vše je v pohodě. 
Lehce ještě trošku přidám na předstihu a zaklapávám kapotu.  

   Ne, není to standardní svezení s veteránem. Moje smysly jsou napnuté, uši končí pod kapotou, nohy jsou 
připraveny registrovat jakoukoliv změnu v chování pedálů, značících něco nekalého. Levá ruka je 
prodlouženým čidlem řízení, pravá ruka pro změnu hlídá převody v převodovce. Po padesáti kilometrech 
najíždím v dílně na rampu a vše znovu prohlížím i zespodu. Rovněž kontroluji vše, co jsem si za jízdy 
zapsal. Nechávám Simku vychladnout a dávám si pauzu.  
   Po hodině auto znovu startuji. Simca chytá hned a já vyrážím na druhé kolo testování. Jednička-dvojka-
trojka-čtyřka. Simca pluje po okresní silnici, větracím okénkem fouká do interiéru chladný vzduch a 
interiérem se line zvuk francouzské techniky. Vzpomněl jsem si, že jsem mohl na zadní okénko koupit 
repliku samolepky „V záběhu“ ☺. No nevadí, ona by to drtivá většina řidičů, předjíždějících mne 
s podivnými, naftou páchnoucími obludami, stejně asi nepochopila. Odpoledne se na počítadle kilometrů 
objeví poprvé tříciferný údaj, značící ujetých prvních sto kilometrů.  
   Je čas si odpočinout. Simca potřebuje vstřebat své zážitky. Jistě bude v dílně povídat ostatním vozům, jaké 
to je projít takovouto omlazovací kůrou, a znova dělat radost nejen svému řidiči, ale těšit i zraky všech 
okolo. Však ona zase brzy vyjede.     
   A já…mé ruce zamykají dílnu a nohy mne vedou k jinému cíli….na pivo ☺.    

Text a foto: Michal Primák         



 

 

 

Výročí červenec 
 
   V Torině, italském hlavním městě automobilů, se 4. 

července 1914 narodil Giuseppe 
„Nuccio“ Bertone, jeden z nejznámějších designerů 
zejména poválečné doby. Po svém talentovaném otci 
převzal nejen velkou dávku talentu a uměleckého 
cítění, ale postupně i nevelký rodinný podnik, jež se 
mu povedlo v relativně krátké době přebudovat v 
jedno z center italské konstrukční školy. Stejně jako 
mnoho svých „kolegů“ nejdříve koketoval s 
automobilovými závody, ale od roku 1950 již 
pracoval na své první zakázce: větším množství 
upravených MG. Vzbudil ohromnou pozornost na 
turinském autosalonu kreacemi Alfy Romeo Disco 
Volante – jednalo se o naprosto futuristické a dodnes 
udivující (a mnohdy nepochopené) karoserie na chassis sporotvní AR Sprint 1900. Vozy jsou označeny 
zkratkou BAT. Bertone dostával zakázky od prestižních firem Fiat, Alfa Romeo, Simca či Lamborghini. 
Výsledky jeho práce můžeme dodnes potkat na českých silnicích, je „otcem“ kabátu koncepčně i karosářsky 
nové Škody Favorit a Forman. Bertone byl posmrtně uveden do Automobilové síně slávy v Detroitu. Na 
našem snímku s modelem Alfa Romeo Carabo. 
 
   Také další výročí se týká italského Torina, kde byla 11. července 1899 založena společnost F.I.A.T. , v 
původním názvu Fabrica Italiana di Automobili Torino. Jedna z nejstarších dosud fungujících automobilek 
se do dějin zapsala konstrukcí a výrobou všech druhů silničních dopravních prostředků, letadel a leteckých 
motorů, lodních soustrojí, železničních trakčních vozidel, zbrojní a zemědělské techniky i továrních celků. V 
roce 1899 vyjíždí první značkový automobil, firma během 20. století vybudovala ve své době dva největší 
evropské montážní závody 
(Lingotto a Mirafiori). V jejím 
čele stál po dlouhou dobu známý 
italský průmyslník, milovník 
jachet a krásných žen, Giovanni 
Agnelli. Fiat postupně 
expandoval doslova do celého 
světa, mimo evropských poboček 
má závody v jižní Americe a Asii. 
Jeho vozy dosáhly opakovaně 
titulu COTY, např. i u nás známé 
Fiaty 127 a 128. Je 
poskytovatelem licencí do 
Sovětského svazu, Jugoslavie, 
Bulharska, Polska, Turecka, jižní 
Koreje nebo Indie, známé jsou i 
jeho odnože Steyr-Fiat či NSU-
Fiat. Na tehd. československém 
trhu se etabloval již koncem 50. 
let a dodnes je dodavatelem vozů 
na naše silnice. Z historických modelů vzpomeňme velký cestovní 512, monstrosní Mephistopheles, 
oblíbený 521 či Topolino, ale i poválečné 500, 600, 1100 nebo 2300. 



 

 

 

   Továrnu GAZ opustila 15. července 1970 

poslední Volga M 21. Jeden z nejznámějších 
ruských automobilů sovětské ery debutoval v 
polovině 50 let (známá příď s „fousem“ a jelenem) a 
postupně prošel dvěma facelifty do své konečné 
podoby, která je dnes často zastoupená na 
veteranských podnicích. Jejími modifikacemi byly 
M 22 (STW) a M 23 (s motorem V8 a automatikou). 
Pro svou robustnost, prostornost a průchodnost byla 
oblíbená nejen v SSSR, ale i ve Skandinavii a 
některých zemích západní Evropy, kde si zákazník 
mohl vybrat i versi se vznětovým motorem. 
Zajímavostí je nevelká serie s automatickou převodovkou, původně plánovanou jako seriová výbava. Ovšem 
výrobní a materiálová náročnost, neznalost obsluhy a nedostupnost oprav mluvily pro běžné řazení. Volga M 
21 se stala nedílnou součástí československého koloritu, velké sedany a STW jezdily jako taxi, ředitelské a 
služební vozy, méně často i v soukromých rukou. Volga M 21 byla nahrazena typem 24, jehož vývoj 
probíhal již od první poloviny 60. let. 
 
   Ctitelé americké automobilové avantgardy a noblesy si jistě připomenou 26. červenec 1932, kdy zemřel 

Frederick S. Duesenberg, tvůrce jednoho z nejdražších 
automobilů všech dob. Narodil se v Německu pod původním 
příjmením Düsenberg, a v novém americkém domově začal 
společně s bratrem experimentovat se závodními motocykly, 
později i s automobily. V roce 1913 zakládají Duesenberg 
Automobile & Motors Corporation a stavějí především 
závodní speciály. Ty byly úspěšné v Americe i v Evropě, ale 
teprve ze spolupráce s E. L. Cordem vzešel opravdový 
briliant, model J a jeho pozdější varianty. Mezitím ale došlo 
k tragedii, Fred Dusesenberg cestoval 2. července 1932 svým 
rychlým speciálem po Lincoln Highway, za deště dostal 

smyk, automobil se několikrát převrátil a F.D. smrtelně 

zranil. Dodnes se nevysvětlilo, zda za nehodu může rychlost 

či prasknutí pneumatiky. Duesenberg utrpěl kritická poranění 

páteře a plic, jejichž následkům podlehl. 
 
   Mnoho známých značek již zmizelo v nenávratnu; 28. července 1963 umírá Carl Wilhelm Borgward, 

výrobce osobní, užitkové a zbrojní techniky. Svůj největší závod postavil v přístavním městě Bremen a 

postupně připojil další značky: Lloyd, Hansa a Goliath. Před 

druhou sv. válkou se Borgward orientoval jednak na lehké 

dodávky, ale postupně přešel na těžkou techniku, kterou 

vyžadovala vojska Wehrmachtu. Osobní produkce začala (až 

na výjimky) po ukončení války a Borgward překvapoval 

novinkami a doslova revolučním pojetím konstrukcí. 

Zatímco ostatní automobilky těžily z předválečných modelů, 
Borgward stavěl úhledné a stylisticky čisté pontonové 

karoserie a osazoval je i vznětovými motory. K 

nejoblíbenějším výrobkům dob „hospodářského 

zázraku“ patří jistě Borgward 1900, velký a přepychový 

Borgward 2400, elegantní Isabella či poslední P 100. To už 

se ale firma pohybovala nad propastí, Borgward nemohl svůj omezený kapitál srovnávat s německými 



 

 

 

giganty Opelem či Mercedesem. Po uzavření německého závodu správní rada přenáší výrobu P 100 do 
Mexika, kde definitivně končí v roce 1970. 
 
   V Dánsku se 30. července 1878 narodil Jørgen Skafte 

Rasmussen, významný technik a konstrukter. Ve dvaceti 
letech se přestěhoval do německého Zwickau a úspěšně 

završil studia strojírenství. V roce 1921 zakládá 

motocyklovou továrnu DkW, později připojuje výrobu 

lehkých a levných osobních a dodávkových automobilů. 

Vybavuje je dvoudobými motory, jenž v té době stály na 

výsluní popularity, především jednoduchostí a výkonovou 

křivkou. Stál u zrodu nákladních a dodávkových Framo 

(pozdější Barkas). Následky hospodářské krise na 

Rasmussenovu firmu dopadly s plnou sílou, podnik stál před 

krachem a zachránila jej korporace Auto-Union, jenž se v 

roce 1932 ustálila v podobě čtyř značek: Audi, DkW, Horch 

a Wanderer. Rasmussen už samozřejmě ztratil rozhodující 

pravomoce, o dva roky později z koncernu odchází. 

Odstěhoval se do saské Postupimi, ale na konci války uprchl 

před Rudou armádou do západního sektoru a v roce 1947 se 

vrátil do rodného Dánska. Zemřel krátce po svých 75. 

narozeninách. 
 
   Legendární coupé největšího německého autovýrobce není třeba dlouze představovat. Volkswagen 

Karmann Ghia se poprvé představil 14. července 1955. S výjimkou kusových individuálních zakázek je 

to první velkoseriové coupé značky VW. Zasvěcenci a fandové jej znají i pod stručným označením 14, jeho 

design navrhl Luigi Segre z karosářského studia Ghia. O výrobu se postarala Karmannova karosárna v 

německém Osnabrücku. Mechanické části byly převzaté z VW brouku, pod zadní kapotou se postupem času 

vystřídaly vzduchem chlazené čtyřválce o objemech 1200, 1500 a 1600 ccm. Karmann Ghia se stal ihned po 

debutu hitem, třebaže cenově značně přesáhl skromný VW brouk. Dva roky po premieře kupátka přichází na 

trh otevřené provedení. Mimo 

Evropu se Karmann Ghia stal 

americkým hitem. Ve výrobě 

strávil neuvěřitelných 19 let, v 

Německu vzniklo přes 445.000 

exemplářů, dalších bezmála 

42.000 postavili v brazilské 

pobočce VW. Karmanny 

jezdily i na našich silnicích a 

pravidelně se s nimi setkáte 

nejen mezi ostatními veterany, 

ale hlavně na značkových 

srazech. 
 
 
Text: Pavel Kopáček  
Foto: Archiv Pavla Kopáčka 
 
 
 



 

 

 

 
Ohlédnutí za červnem 
 
   Dostali jsme v uplynulém měsíci i další hezké snímky ze zajímavých akcí, tak se s vámi o ně dělíme v této 
nové (nepravidelné) rubrice. 
 
  Malý a spíše rodinný sraz přátel dvojité krokve se konal na tajuplném místě, zvaném Kokořínský důl. 
Okolní krajina dovede okouzlit, o počasí nemusel nikdo úpěnlivě prosit a setkání kamarádů se povedlo. 
Fotky máme od Simony Mojtové a děkujeme!  

 
   Rumcajsova V8 se jmenuje setkání majitelů velkých objemů. Sjeli se u koupaliště v Sobotce pod ochranu 
hradu Humprechtu, a mimo zábavy v campu si užili také vyjížďku krásami Českého ráje. 
Fotky nám poslal Míra Sita, děkujeme! 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

  

 

 

SUVENÝRY   NÁHRADNÍ DÍLY   MODELY   ČASOPISY   KATALOGY   

PROSPEKTY   FOTOGRAFIE   NÁVODY   MANUÁLY   KLÍČENKY… 

V RUBRICE „INZERCE-SUVENÝRY“ NA NAŠEM WEBU 

WWW.SIMCACENTRUM.CZ  

 



 

 

  

 

Časopis VETERÁN nabízí komerční inzerci za zaváděcí cenu 5000,-Kč za jednu A4 inzerce. 
V každém časopisu je přípustná pouze jedna strana inzerce, takže budete mít jistou exkluzivitu. 
Obsah inzerce podléhá schválení redakce. Inzerovat možno produkty nebo služby související 
s historickými vozidly nebo s jejich stylem.   
 
Pro komerční inzerci nás kontaktujte na emailu michal@simcacentrum.cz 
 
Veškerá starší čísla našeho časopisu najdete na našich webových stránkách v sekci „Starší čísla“. 
Veškeré fotografie, používané v našich časopisech jsou naše vlastní, prospektové, press fota nebo fota,  
na které není copyright. Nikdy fotky jiných autorů bez jejich souhlasu! Veškeré články jsou naše 
vlastní. 
 
V případě zájmu můžete psát o svém veteránu do rubriky „Z pera čtenářů“. Vaše články rádi 
otiskneme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 

                   Nezávislý časopis VETERÁN vydává Simcacentrum 
 

Zdarma ke stažení z našich webových stránek. 
Zakázán přetisk a využití textů a fotografií bez našeho písemného souhlasu! 

 
Simcacentrum provozuje společnost FINTALK Invest s.r.o. 

Redakce: Pavel Kopáček, Michal Primák 
 

Kontakty na redakci: 
Email: michal@simcacentrum.cz, pavel@simcacentrum.cz  

 
www.simcacentrum.cz 



 


