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Vážené čtenářky a čtenáři, naši milí přátelé, 
 
nedávno jsem si dělal ve Slavkově takový malý „průzkum“, kolik veteránistů nás zná. Byl jsem mile 

překvapen, že máme čtenáře ze všech koutů naší republiky i Slovenska. S některými z vás jsem měl tak 

možnost se vidět naživo. Pořád ale bylo dost těch, kteří o nás nevěděli. Jednak starší generace, nevyužívající 

vymoženost zvanou internet a pak majitelé rozličných veteránů, ke kterým se náš časopis zatím nedostal. 

Ohledně první skupiny veteránistů známe řešení – tištěný časopis. Je to běh na dlouhou trať. Vysoké náklady 

na tisk, nesmyslné refundace, choutky inzerentů ovlivňovat obsah ve svůj prospěch, (ne)ochota čtenářů 

ocenit náležitě práci redakce a tak dál. Ale i po této trati se posouváme vpřed. Zda se nám nakonec podaří 

doběhnout až k cíli a vydávat náš časopis v papírové podobě ukáže čas.  
   Se známostí časopisu Veterán nám může pomoci každý z Vás. Informujte své přátele, kolegy, kamarády 

veteránisty v klubech, na srazech, soutěžích a výstavách. Sdílejte linky na naši webovou adresu, sdílejte 
příspěvky na facebooku, mluvte o nás. Výsledkem i pro vás bude možná právě tištěný časopis, bohatší obsah 
nebo jiný bonus. 
   My budeme s Pavlem dále psát o tom, co máte rádi. Rovněž se hodláme více objevovat mezi Vámi na 
Vašich srazech, soutěžích a výstavách. Minulý měsíc jsme přinesli na stránkách tohoto časopisu reportáž ze 
šestice akcí. Máme připraveno několik velmi zajímavých aut do rubriky „Svezli jsme se“ a domluvili jsme 
se s některými z Vás na napsání autorských článků do rubriky „Z pera čtenářů“. Rozhodně máme společně 
na co se těšit v dalších číslech. 
    
                                                            Pohodové léto Vám přeje zpoza klávesnice Michal 
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Jordán hvězdami zářící ! 
 
   Agilní táborský klub příznivců a majitelů vozů noblesní stuttgartské značky má za sebou další akci, 

pohodovou a dobře organisovanou. Informace bylo možno vyčíst z webových stránek s dostatečným 
předstihem, plocha v campu Malý Jordán byla dostačující nejen pro zúčastněné, ale i pro vozy diváků, místo 
bylo vybráno i s ohledem na vzdálenost od trvale obydlených částí – takže jsme napjatě čekali, kdo, a 
zejména CO dorazí … ☺! 
   Nebyli jsme zklamáni: v páteční podvečer 4. července sice bylo na ploše jen několik krasavců, ale 
očekávání pořadatelů se naplnilo v sobotu dopoledne. Viděli jsme zajímavou sestavu a průřez historií značky 
od konce 60. let do současnosti. 

   Naleštěné mercedesy se zaskvěly v táborských ulicích během spanilé jízdy na Žižkovo náměstí, odkud 
celá kolona zamířila k zámku Kratochvíle. V pozdních odpoledních hodinách se hvězdní krasavci opět 
proplétali lesní cestou do ATC Malý Jordán. 
   Přinášíme vám několik ilustračních snímků a těšíme se na další akce klubu. Budeme-li přitom, 
nezapomeneme vás informovat! 
 

Text: Pavel Kopáček    Foto: Pavel Kopáček a David Kopáček 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

Křenovice 2014 – jednoduše super …... 
 
„Já už prostě ty klobásy a buřty nemůžu ani vidět. To je furt a všude stejný, tak nás napadlo tohle“, 
odpovídá Marek na můj dotaz ohledně plného stolu domácího i exotického ovoce hned vedle stanu pro 
registraci. Mimo jablíček z českých zahrádek tu trčí do výšky stromořadí ananasů a další bezmasá lákadla … 

☺! A takováto nepříliš drahá maličkost je nejlepším důkazem nekonečné invence křenovických … Každý 
rok zpestření, každý rok novinka a každý rok další důvod, proč se těšit na příští ročník!!! 
Přijeli jsme časně ráno, na travnaté ploše se skvělo pár youngtimerů počínaje Maluchem 126p, až po 
dvanáctiválec Jaguar a Mercedes-Benz 560 SEL. Pořád mi to auto bylo nějak povědomé, ale zařadit jsem si 
ho nedovedl – do té doby, než mi Marek prozradil původ – to je totiž Michalův, o němž už ve Veteránu psal. 
Jen ty plechové ráfky musely být, aby morousové z STK měli pocit, že dělají nějakou užitečnou práci … ☺. 
Nemá smysl vyjmenovávat všechny skvosty, které hostila jemně orosená louka barvy smaragdů … Dostalo 
se na předválečné, poválečné i youngtimery, které občas ještě vídáme v běžném provozu, ve stavu ovšem 
prabídném. Nechyběly motocykly, dodávky a lehká užitková technika. Velkým zpestřením se stal příjezd 
nádherně renovovaného autobusu Škoda 706 RTO CAR, jehož majitel pak účastníkům umožnil výměnou za 
symbolický peníz prožít to, co jsme my, sešlí a postarší ☺, prožívali denně. Jízdy „Erťákem“ ani spanilé 
kolony jsme se účastnit nemohli, čekala nás cesta na Moravu a hnusné horko … 
Byl to pátý ročník – a byl tradičně bezva. Křenovická parta fungovala jak prvotřídně seřízený motor, ani 
stopa po stressech, spěchu, byl čas na vážné věci i na srandičky. Za těch bezmála pětatřicet let, co se věnuji 

letité technice, jsem navštívil bezpočet srazů u nás i v zahraničí. Ale po každé návštěvě téhle nevelké obce 

mezi Táborem a Pískem mám pocit, že takhle nějak by se to mělo dělat; to je ten návod k akci, jež prostě 

šlape … 
A tak dříve, než přijde řada na fotky, jen pár postřehů … Sympatická návštěva předválečných vozů, několik 

hodně zajímavých zaoceánských superstrojů, tradiční a milá převaha „modré švestky“, ostře laděné výfuky 

italských speedsterů, spousta krásných strojů, na něž se čekalo v pořadnících Mototechny, úsměvy od 

volantu k divákům a od diváků k řidičům, hudba, která neřvala, ale tvořila příjemnou kulisu, lidé, kteří se 

bezhlavě nevrhali před objektivy (vzácná to výjimka!!!) - až tedy na ten ananas, ten jsem neochutnal … ☺! 

Ale to bude naším spěchem, nikoliv vinou pořadatelů … 
Facit: milí přátelé, díky za letošní ročník, bylo mi potěšením i ctí, a samozřejmě se těším na začátek další 

„pětiletky“ vašich krásných setkání! 
 
Text a foto: Pavel Kopáček     

      Kdo se nechoval slušně, na toho si pořadatelé „posvítili“!                                                  Cat People … 

                   Jak vidno, prostředky na to byly … 



 

 

 

              Luxusní, ale decentní interier Granady Mk.II.                                „A to to mám odtlačit?“ „Ale nééé, tím tlustym 
                    Nechybí dřevo ani volič automatiky …                                        klíčem se to startuje ...“! „Najdi si ten tlustej!“ 

                Paráda! „Tranďáky“ jako za starých časů!!!                             For Mopars Only … !!! A jako spolujezdec můj syn David – nedivte se, 
                                                                                                         v amerikách se vozil nikoliv od narození, ale přímo už od početí !!! ☺ 

 

Snímek „Florenc 13.30“ se konečně dočkal pokračování! Jmenuje                   Tradiční účastník s krásnou Octavií, dokonce 
  se „Křenovice 9.58“ a Marek právě zkontroloval, zda řidič umí                          v dobovém odstínu … Radost pohledět! 
                                 scenář nazpaměť! ☺ 



 

 

 

                            Sachsenring läßt grüssen !!!                                        Proč tak o samotě, stranou společnosti? Že nemá vysoký lesk?  
                                                                                                                             To přece od GAZíku nemůžete očekávat!!!  
                                                                                                                                 Příště pěkně k ostatním, prosím!!! ☺ 

        Hrdá příď nejpopulárnějšího německého předválečného                   Dva velké budíky, páka našikmo z tunelu, dřevěný volant 
                             Fordu Eifel, jak má být!!!                                                     + nedočkavý motor … Alfa Romeo, co jiného? 

                               Vládni, hrdá Británie!!!                                          S poselstvím od Jejího veličenstva: šlechtic z rodu Daimlerů … 

 



 

 

 

DEPO plné zázraků … 
 
   Je mi ctí, že mohu představit celoživotní dílo 

mého kamaráda Františka Proseckého z 

Bystřice nad Pernštejnem a zároveň vás 

všechny pozvat na Memorial F. Proseckého 

seniora, v rámci něhož bude otevřeno i 

„Museum“ - oficialně Depo, v němž majitel 

ukazuje většinu toho, co rodina Proseckých s 

láskou schraňuje po celý život … 

 
   Z Memorialu samozřejmě přineseme obšírnou 
fotoreportáž. Do ní zahrneme i obrázky z Depa v 
bývalém lihovaru (či jak Fanda říká – v „lihecu“), 
ale již teď si vás dovolíme nalákat na několik pochoutek z vystavených exponátů. Žádné širokoúhlé záběry, 
žádná perspektivní pohledy na vyrovnané řady aut – jen sem tam nějaký detail, to proto, abyste se měli nač 
těšit. Ostatně – samotná budova ani neumožňuje prosvětlené záběry od stropu – je tajemná, stinná, 
překvapující, plná tajemných zákoutí, láká k objevům a na každé rozhlédnutí vám nabídne něco nového. 
   Byl jsem celé dlouhé roky svědkem stavby této exposice a hluboce se skláním před dílem mého kamaráda 
– přiznám se, že po první návštěvě ve zbořeništi původní kvasírny jsem nevěřil, že to někdy vezme na sebe 
podobu výstavních prostor. 
   Máte rádi auta? Jsou tam … Máte rádi traktory? Jsou tam … Máte rádi motocykly? Jsou tam … A máte 
rádi hračky, reklamy, obrazy, radia, magnetofony, vysavače, tužky, láhve, telefony, oblečení, nábytek? 
Všechno, ale naprosto všechno tady uvidíte … A během prohlídky věnujte tichou vzpomínku p. Proseckému 
sen., neboť on to byl, kdo proslavil Bystřicko jako jedno z center moravského veteranského hnutí. A jestli 
tam někde potkáte Fandu, vězte, že nebude mít na sobě bílé hedvábné sako s růží v klopě, ale přivítá vás v 
zaolejovaných monterkách, z nichž uvidíte vykukovat nedefinovatelné součástky a díly, jimž rozumí jen on 
sám. A budete-li mít štěstí, nakazí vás oním bacilem nepokoje a neklidu, který vás donutí si u starých domů 
a zasutých stodol říci si: „Sakra, tam by něco starýho mohlo bejt ...“! 
   Fando, držíme Ti všichni palce, ať se Memorial vyvede a zároveň se těšíme na setkání s vámi v Bystřici 
nad Pernštejnem 9. srpna 2014! 
 
Text a foto: Pavel Kopáček       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 



 

 

 

PĚT – NULA – ČTYŘI 
 
   Ne snad, že by u nás býval 
bílou vránou – zejména ve 
velkých městech jste na něj 
občas narazili, ale – pokud 
jste nebyli přímo ctitelem 
značky a typu – většinou jste 
jej minuli bez povšimnutí. Byl 
nenápadný, i když úhledný. 
Neměl v sobě ani noblesu 
Mercedesů, ani chladný styl 
severských Volv a tím méně 
extravagantnost Citroënů. 
Specifický jen tím, že byl 
nenápadný a to i v době, kdy 
na našich silnicích a ulicích 
vládl monopol Mototechny. A 
kdo to tedy je? Peugeot 504 … 
 
   Jeden z hodných a vzácných lidí, šofér snad od narození, všeuměl a navíc moc hodný a obětavý člověk – a 
přesto býval terčem závisti. Proč? Protože se prostě každou chvíli objevil v něčem, co nezapadalo do vzorce 
„škodovka + škodovka = plná ulice škodovek“. Říkejme mu Jára … „To byl hotel, ty křesla vevnitř“, 
hodnotí při letošním prázdninovém posezení dávné dojmy ze své „Pegotky“ (jak říkal každé, co měl), 
„akorát v zimě to byla chudinka, nevyjela nikam“. Přesně si vzpomínám, když ho Jára přivezl: zářivě žlutý, 
několik let předtím dovezený z ciziny. Určitě si splnil sen – samozřejmě vznětový. Předtím (a taky současně) 
měl i 204 Break, ale to se nedalo srovnat. „Ta žlutá byla původní, ale motor, ten jsem celej udělal, nemysli 
si, ten měl najeto snad půl milionu“, a zaklání se v zahradním křesílku s pohledem do koruny třešně – třeba 
zase prožívá ritual otevření brány, nastartování, vycouvání na chodník, obdaření závistivých kolemjdoucích 
úsměvem a plynulý odjezd. Také jsem se s jeho 504 mnohokrát svezl – tvrzení o nadprůměrném pohodlí 
Francouzů není nadnesené … No a jednoho dne „Pegotka“ změnila majitele a už jsem o ní nikdy neslyšel … 
   Francie, polovina 60. let: na hranaté Pininfarinově karoserii největšího (dosud) Peugeotu 404 nebyla 
přibývající léta nijak zřetelně vidět. Vůz se navíc velmi dobře prodával a montoval v několika zemích. Ale 

na to, aby z něj byla stále 
značková špička, na to už 
měl přece jen něco za 
sebou. Ve srovnání s 
Renaultem 16 působil 
antikvárně, vedle Citroënu 
ID/DS vypadalo všechno 
úplně jinak … ☺. 
Vývojové centrum v 
Socheaux mělo napilno. 
Postavili několik 
hliněných i pojízdných 
modelů, jeden z nich 



 

 

 

dokonce jakoby předurčoval linii pozdějšího Chrysleru 180, ale pořád to nebylo ono. Až přišel návrh ze 
spolehlivého zdroje: Studio Pininfarina zaslalo dokumentaci a modely prozatím nepojmenovaného velkého 
typu, jejichž tvůrcem byl do té doby prakticky neznámý Aldo Brovarone (pozdější autor Peugeotu 604, 
Lancie Gamma a několika sportovních specialů). Drobné korekce – a tvář budoucí vlajkové lodi se začala 
rýsovat … Prohlédneme si ji tedy hned, co říkáte? Typické zešikmení horní hrany světlometů dalo Peugeotu 
novou tradici, která se – bohužel – v poslední době i u téhle značky vymkla kontrole: elegantní příď s touto 
zajímavou designerskou hříčkou se proměnila v jakýsi paskvil s lampami protaženými k přednímu sklu a 
původní, řekněme – čtverácký a usměvavý výraz dostal podobu oplzlého mimozemšťana, praštěného lžící 
autorypadla. Ovšem to je současnost, rychle zase zpět … Podobný efekt se objevil ještě u 304, pak už se 
začal formovat do odlišných proporcí. Tradiční ušlechtilá lví hlava uprostřed vodorovně žebrované masky, v 
průběhu let samozřejmě mírně faceliftované. Chromované nárazníky s přibývajícím množstvím plastu byly 
snad nejhezčí ve své původní podobě … Kapota uchovává prolis formovaný maskou a na ni navazuje 
rozměrné přední sklo (prosklená plocha byla velkou devisou 504). Na zádi najdeme další hříčku, zpočátku 
přijímanou rozporuplně. Příčná hrana uprostřed víka zavazadelníku působí jednak aerodynamicky a zčásti 
zabraňuje odstřikování nečistot na záď a okno, ale také dodává vozu typický rozpoznávací markant – do 
posledního vyrobeného kusu se neměnila. Údajně vznikla i proto, aby si nikdo nemohl plést menší 304 s 
větším 504 … Připadá mi to zbytečné, ale když si někdo může splést Simku Ariane s Volgou, je to asi 
opatření na svém místě … Střecha se zhruba od poloviny svažuje k zadnímu oknu, je to významný 
odlehčující prvek, dodávající boční linii na svižnosti a malinko navozující dojem sportovních genů. Celý 
bok rozděluje hrana, kopírující karoserii, přerušená jen v místech vykrojení blatníků. Vzato celkově se 
jednalo o střízlivou, ale velmi zdařilou a nadčasovou karoserii, což ostatně platilo pro celou řadu 504. 

   Slavnostní premiera nemohla proběhnout jinde než na pařížském autosalonu. Stalo se tak 12. září 1968 a 
nová kreace byla okamžitě středem pozornosti, prakticky zastínila všechny ostatní novinky. První vlaštovka 
budoucího fenomenálního úspěchu se představila v šesti kusech různé výbavy, ale prozatím v jediné 
modifikaci sedanu. Příplatková výbava tehdy zahrnovala pouze komfortnější variantu interieru, posuvný 
střešní díl, zbarvená skla, radiopřijímač, různé druhy poklic a další drobnosti. Pod kapotou se nacházel zatím 
jediný dostupný motor, zážehový čtyřválec 1800 ccm o výkonu 80 koní s ručně řazenou čtyřstupňovou 
převodovkou, ovládanou pákou na sloupku volantu. Ovšem již několik týdnů po premieře si mohli zájemci 
objednat třístupňový automat ZF a vstřikování paliva. 



 

 

 

   Stop! Ještě jsme si neřekli nic o pojmenování … Je jasné, že tradiční označení s nulou uprostřed bude 
zachováno. Podle vzpomínek jednoho pamětníka z marketingu se názory rozdělily na dvě frakce: jedni 
chtěli navázat na bestseller 404 a novému sedanu přiřadit číslo 405, navíc argumentovali tím, že „5“ na 
začátku by se měla ponechat pro zamýšlený exklusivní model, jenž už tehdy byl ve stadiu příprav (budoucí 
604, ovšem ve zcela jiné podobě a dokonce s plánovaným osmiválcem jako vrcholnou motorisací), ti druzí 
zase poukazovali na zcela nový model (třebaže měl s 404 přinejmenším společný původ ☺) a nechtěli, aby 
„4“ odkazovala na tradice stejné cenové a velikostní třídy (401, 402, 403 a 404). ,Jak to dopadlo, všichni 
víme – a mnohokrát se potvrdila správnost rozhodnutí. Takže 504 … 

   Po technické stránce byl 
nováček standardem s 
klasickou koncepcí, která 
už ale v té době byla 
nahrazována „vším 
vpředu“. 
   Dalšími typovými 
přírůstky byly coupé a 
cabrio, ovšem tady se 
jedná o natolik odlišná 
provedení, že si zaslouží 
zvláštní článek. 
   Rok 1969 je pro 504 
významný z hlediska 
mezinárodního ocenění. 
Porota COTY mu udělila 
titul Vůz roku, a to pro 
jeho design, komfort a 
prvotřídní kvalitu. 
Peugeot tak za sebou s 
dostatečným předstihem 

nechal druhé BMW 2800 a třetí Alfu Romeo 1750 Berlina. Ocenění samozřejmě „postrčilo“ prodejní a 
exportní statistiky notně dopředu, 504 se začal nejen exportovat do celého světa včetně nejnáročnějších trhů, 
ale Peugeot otevřel i první zahraniční montážní závody, mimo jiné i v zemích, vlastní výrobou zatím 
nedotčených. Ale o tom až na konci … 
   Kalendář se přehoupl do roku 1970 a Peugeot začíná přicházet s každoročními novinkami. Toho roku se 
504 zbavuje dědictví po předcích, protože se může pyšnit novým dvoulitrem v karburační versi (97 koní) 
nebo vstřikovací (105 koní a velmi dobrá dynamika). Dále firma dostála svému slibu a na trh poslala 
vznětový čtyřválec 2115 ccm s výkonem 65 koní. Dle pamětníků (českých) se s tímhle motorem a 
rozumným stylem jízdy dalo dostat pod sedm litrů. Původní osmnáctistovka zůstala k mání ještě nadále. 
Zejména vznětový agregát v kombinaci s prostorným interierem předčil očekávání provozovatelů taxislužeb, 
kteří (samozřejmě mimo německy mluvící země) Peugeot 504 začali preferovat (dokonce i z Prahy jeden 
pamatuji, jezdil na letiště nebo občas stával ve Štěpánské u Alcronu). Významnou novinkou toho roku byl 
sedmimístný Break s třemi řadami sedadel. Co se týče užitného prostoru, byl to skutečně „stěhovák“, 
konkurovat mu mohl jen pozdější a znatelně dražší Citroën CX. Osobně jsem si kdysi dávno kombík 504 
prohlédl a mohu potvrdit, že např. ve srovnání s Granadou Turnier či Rekordem Caravan je Break o třídu 
výše. Break se v prvních dodávkách nabízel pouze se zážehovým motorem, koncern to ale brzy „napravil“. 
Poslední a u nás nejméně známou versí je 504 pick-up, oblíbené vozidlo francouzských farmářů, chovatelů a 
drobných řemeslníků, jakož i velmi často zastoupené v tehdejších i bývalých koloniích (kde jezdí dodnes). 
Navazovalo na dlouholetou tradici pick-upů 202, 203, 403 a 404. 
   Další rozšíření nabídky přišlo s modelovým rokem 1973. Peugeot, stejně jako ostatní výrobci, pociťující 
třeskuté dopady první ropné krise, dává vzniknout jednoduchému a levnému 504 L, v němž opět nachází 



 

 

 

uplatnění letitý čtyřválec 1800 ccm. Na jiné 
změny si musíme počkat celé tři roky, a ani 
tehdy nebudou nijak významné. Pařížský 
autosalon 1976 přinesl premieru vznětového 
504 s vyšším výkonem (71 koní), ale vzhledem 
k tomu, že pětsetčtyřce už bylo osm let, od 
dalších inovací koncern upustil. 
   Pak přišel rok 1979 a debut komfortního a 
ušlechtilého Peugeotu 505 (posledního s 
klasickou koncepcí) a ten typu 504 přebral 
většinu potenciálních kupců. Zbývali ti věrní a 
tradičněji založení a také díky jim se 504 v 
mateřské zemi vyráběl až do podzimu 1983. 
   Ale ostatní svět se nedal a praktický vůz si 
uhájil. Tak jen letem světem: od počátku až do 

konce milenia se 504 vyráběla v Argentině, kde vznikly i specifické modely. Ty si představíme ve 
fotogalerii. Pravdou je, že poslední argentinské (jakož i jiné) modely měly ohyzdné plastové nárazníky a 
další doplňky, ale původní karoserie se prakticky nezměnila. Africký kontinent přijal výrobu (zprvu jen 
montáž z dodaných dílů) již na přelomu let 1968 a 1969, zprvu v rámci místní větve Safrar-Peugeot, poté i 
nezávislou firmou. Významné odbytiště našel Peugeot 
v Číně, kde začali s montáží koncem 70. let a výroba 
trvala bezmála dvě dekády. Dále jmenujme např. 
montovnu v Chile, v Australii či na Novém Zelandu. 
Velmi zajímavou kapitolou je nasazení sedanů 504 v 
motoristickém sportu. Byly domenou skoro výhradně 
dálkových a velmi obtížných rallye, konaných 
nejčastěji na africkém kontinetu. Můžeme jmenovat 
Marockou rallye, Rallye Safari či East African Rallye, 
které si bez patřičně vyzbrojených 504 neumíme 
představit. 
   Mnoho versí populárního Peugeotu je v našich 
končinách (či dokonce v Evropě) dodnes neznámých. Je to dáno trhem každé jednotlivé země, výrobními 
počty, možností exportu či jen místními specifiky. Tak například v jižní Americe byly populární 504 pick-up 
s obytnými snímatelnými nástavbami, ojedinělá provedení pick-upů měla dřevěné nástavce postranic a 
mohly mít dokonce sklápěcí korbu, po celém světě se rozšířily prostorné ambulance – naši občané se s nimi 
mohli setkat nejčastěji na dovolených v bývalé Jugoslavii, kde se i stavěly. Africké reservace možná dodnes 
brázdí prodloužené pick-upy s nekolika řadami sedaček a lehkým plachtovým zastřešením, Čína, ale i jižní 
Amerika zná prodloužené pick-upy s dvoukabinou, ale určitě nejpozoruhodnější úpravu patrně dodávala 
nevelká francouzská strojírna 
Dangel, známá přestavbami na 
pohon 4x4. Breaky a pick-upy 
bezmála pětimetrové délky 
vznikaly v první polovině 80. let, 
používaly běžnou motorisaci, ale 
vzhledem ke konfiguraci pohonu 
a přiřaditelné redukci zdolaly i 
napohled nepřístupný teren. 
Žádní drobečkové ani na výšku – 
175 cm najdeme u soudobých aut 
jen stěží … ☺. 



 

 

 

   A jak to vypadalo u nás? Pětsetčtyřky tu 
samozřejmě byly – přesné číslo neznám a už 
jej asi těžko zjistím, ale jejich počet v 70. a 80. 
letech odhaduji řádově na desítky kusů, možná 
50 až 60. Většinou samozřejmě „v naftě“, ale 
našly se i vstřikové TI. Často sem přišly 
prostřednictvím cirkusů a varieté, v zahraničí 
byly levné a jako ojetiny nepříliš žádané. 
Objevily se i v exposicích brněnských 
veletrhů, ale Peugeot se k nám snažil 
proniknout zejména malými modely (104, 
305), takže 504 představovala jen málo vídaný 
doplněk. Ty, co u nás byly, většinou skončily 
buď totálním vyčerpáním sil, nebo zubem 
času, který se s pomocí kamarádky korose 
festovně zahryzl do nepříliš ošetřené karoserie. 
Viděl jsem Peugeoty s dírami o velikosti pěstí, 
s vyrezlými místy na střeše nebo lahůdky, jimž 
vypadávaly reflektory, neboť vše kolem nich 
uhnilo … Dnes je výskyt sedanů a Breaků 504 
u nás spíše raritou. 
   Tak a teď jsem prošel veškeré své 
„Peugeotí“ papírové fotky, ty elektronické 
jsem prozkoumal v noci a došel jsem k závěru, 
že NEMÁM ani jednu vlastní fotku 504 – ani s 
českými, ani s cizími r.z. Takže vám nemohu 
doplnit článek vlastní produkcí, uvidíte jen 
černobílé foto žlutého krasavce, pořízené jeho 
majitelem Járou den po koupi. 
   Před stručnou tabulkou technických dat se 

rozloučíme s jedním z legendárních děl Pininfarinových karosářů, které na rozdíl od „placek“ bez účelu a 
rozumného využití sloužily všem potřebným až do roztrhání těla. A to je zásluha nemalá …. 
 

Text: Pavel Kopáček     Foto: archiv Pavla Kopáčka 
 
Peugeot 504 (1968) 
řadový zážehový čtyřválec 
objem: 1796 ccm 
vrtání x zdvih: 84 x 81 mm 
výkon: 80 koní 
točivý moment: 134 Nm 
manuální čtyřstupňová nebo  
samočinná třístupňová převodovka 
pohon zadních kol 
D x Š x V: 4490 x 1690 x 1460 mm 
nejvyšší rychlost: 160 km/h 
spotřeba: 10,6 l/100 km 
 
Celková světová produkce přesáhla čtyři milony kusů 
 



 

 

 

                              Peugeot 504 byl vždycky pouhým spotřebním zbožím a jako takový končí mezi nepotřebnými krámy –  

                                                                        ať v Polsku (vlevo) nebo ve Francii (vpravo) 

            Naprosto nejlevnější provedení z konce 70. let.                           Ve francouzských kriminálkách šlo Peugeotu o život … 

               Někdy stačí i model, je-li pěkně zpracovaný. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Unikátní volnočasové auto s karoserií Heuliez. 

 
 



 

 

 

            Historie: včera koupený a umytý, dnes fotografovaný.                            První provedení 504 Break made in Nigeria. 

                                              Zlí mužové jeli v přesile zlikvidovat agenta 007 – jako obvykle marně … 

 

                                                                    „Papamobil“ 504 byl ve službě jednou jedenkrát! 



 

 

 

                 Peugeot 504 jako artefakt z mořského dna.                            Bitvu P504 a Fiatu 132 ve filmu Profesionál Peugeot nevyhrál. 

                   „Křidýlko nebo stehýnko“ a plno černých čar.                                Argentinská verse s nádechem amerického luxusu. 

                          při nacvičování divokého smyku 504! 

 
Seriozní pracoviště řidiče Peugeotu 504. 

 

 

  



 

 

 

                                  Dobovka                                                                      Z hluboké historie 

     Anglická aristokracie zhmotněná v impozantní Rolls-Royce 
   Silver Wraith čeká, až davy návštěvníků zaplní zámecký park. 

   Od Aerovky po Renault 16… 
 
                             Potkali jsme                      Soutěž 

       
   Jeden z prvních protoypů Škody 1000MB 
uhodl nejrychleji Vladimír Žuffa. 

  
   
 
  Znáte automobily i 
 zezadu? Pak pro vás 
 bude hračkou poznat 
 kabriolet na obrázku. 
     Těším na Vaše  
   odpovědi, na emailu. 
michal@simcacentrum.cz 
 

 
    UAZ 469, nazývaný „Úžas“, možná pro to divoké ovládání ☺, kdy  
generálové zůstávali v němém úžasu a strachu o přežití během jízdy ☺.  
 
 
                          Zatím v renovaci                        Takhle po renovaci 

                 
                     Simca 8 není v Česku zcela běžně k vidění, ač jich tu několik je. Černá „osmička“, focená v roce 2008 je stále v renovaci.  
                                              
                                            



 

 

 

                                          Česká mrtvolka                                                 … a tak vypadala jako nová 

        
 

      Ne všechna auta se dochovají. Co bude z plechů této Octavie? Rozhodně kolem ní již nebude křepčit modelka. Možná chasníci v  
                                                                            montérkách s klíčky od naběrače.  
      

                            Zahraniční mrtvolka                                             … a tak vypadala jako nová 

    Ford Rancher zvládal hodně, ale bez kol a náprav je odsouzen 
                           k bezmocnému stání v trávě. 

                      
                        
  
                          Kolem aut 

  Máte veterána, vyráběného ve velkých sériích a hojně zastoupeného na našich srazech? Dejte mu na zahrádku kufry nebo za okno plato  
                                                 vajíček. Odlišnosti nemusí být docílenou pouze nevratným tuningem ☺. 



 

 

 

.                            Hrálo ve filmu                                               Z archivu čtenářů 

     Co Vás napadne jak první při vyslovení názvu seriálu „Návštěvníci“?             Krásného bavoráka nám poslal Petr Mikulka. Děkujeme.  
                        Je to mladá Dáša Patrasová nebo Lada Niva? ☺ 
                     
                                                                                                                                                                                 

   Z prospektů a reklam  

    Text: Michal Primák         Foto: Michal Primák a jeho archiv  



 

 

 

Ti, jenž nám vládnou … 
 
   Nadpis vypadá jako povzdech nad exkrementálním stavem české politiky, ale pravda je jiná: dnes se 
podíváme na hrstku vozů, pojmenovaných (občas právem) po těch „nejvyšších“ či alespoň budících dojem, 
že by v nich člověčí extraliga mohla jezdit ☺. Až na jednu výjimku jsem si nevzpomněl na žádné české 
(československé) auto s podobným označením. Jinak se samozřejmě rozjedeme po Evropě, neopomeneme 
Spojené státy, na skok zůstaneme i v Asii a navštívíme i australský kontinent. 
   V seznamu nenajdete žádný název korunovaných hlav a aristokracie, tento okruh chystáme do některého z 
následujících čísel. 
   Tak tedy: ceremoniář přichází a úslužně otevírá dveře … Vydejte se s námi k čekajícímu bouráku! 
 

Text: Pavel Kopáček      Foto: Archiv Pavla Kopáčka 
 
President: 
Co říci více? Hlava státu, občas milující becherovku, občas plnící pera, sem tam basou prošlý, až na čestné 
výjimky terč vtípků a pořekadel ze strany prostého lidu. 
 
   NW Präsident, první a dochovaný zástupce toho jména, má 
v rodném listu napsán rok 1897. O jeho stavbu se zasloužila 
Kopřivnická vozovka (pozdější Tatra). Präsident byl 
poháněný motorem Benz, o jehož dodání se postaral proslulý 
český zakladatel motorismu baron Theodor von Liebieg. 
Nejdelší cesta novotou vonícího vozu vedla z rodné 
Kopřivnice do Vídně, kde byl předvedený a poté ponechaný. 
Mnoho let sloužil jako vozidlo autoškoly, než byl vrácen do 
Československa a umístěn v NTM. To již ale jeho původnost 
značně utrpěla a ani desítky let vystavování mu na vitalitě 
nepřidaly. V roce 1977 v Kopřivnici sestavili dle původní 
dokumentace jeho přesnou repliku, kterou můžete shlédnout 
v továrním museu. Na rozdíl od původního NW replika jezdí, 
má nádherný zvuk a překvapivou obratnost. 
 
   Studebaker President je jen jedno z celé řady 
„vládnoucích“ jmen, které ve svých dějinách použil. Název 
byl poprvé použitý v roce 1926. President z našeho snímku 
pochází z konce 20. let a měl již pod kapotou velký řadový 
osmiválec o objemu 5500 ccm a tehdy znamenitém výkonu 
122 koní. Továrna nabízela dva druhy karoserií: berlinu a 
convertible, ovšem prodala se i řada kompletních pojízdných 
chassis, později individuálně karosovaných. Tato generace 
Studebakeru zůstala s malými obměnami ve výrobě do 
podzimu 1933. Podle několika dochovaných fotografií a 
poznámek v dobovém tisku lze dokladovat, že Studebaker 
President jezdil i u nás.  
 
   Ostré hrany, nekompromisní výraz a mnoho napodobitelů – 
to je velký italský Fiat 2300, existující i ve versi President. 

Na designu původního cestovního modelu se podílelo studio 
Pininfarina, ovšem tento prodloužený representační speciál 



 

 

 

vyjížděl z karosárny Francise Lombardiho. Jak vidno z fotografie, jednalo se o klasickou prodlouženou 
limousinu s dělící mezistěnou. Dodával se pouze v letech 1963 až 1965 a technicky vycházel beze změny z 
berliny. Jeho řadový šestiválec 2280 ccm dával výkon 105 koní a jeho pružný motor dokázal i těžký vůz 
rozjet na 160 km/h. Většina těchto přehlídkových Fiatů byla standardně vybavená automatikou. Zákazníci se 
rekrutovali z vládních postů a Vatikánu, zajímavostí je použití Fiatů Presidente v rolích taxíků. 
 
   Vozem superlativů je jistě každý americký Lincoln Presidential. Nepatří a nikdy nepatřil do serie, každý 
vůz je dlouho a ručně stavěný a podrobovaný přísným testům. 
Zobrazený Presidential vychází z elegantního Lincolnu 
Cosmopolitan, vyráběného na přelomu 40. a 50. let. Dva zcela 
nové exempláře obdržel v roce 1950 president Harry Truman, 
jeden z nich byl na přání Dwighta Eisenhowera vybaven 

prosklenou střechou, odtud také pramení jeho přezdívka 

„Bubble Top“. Používal jej rovněž John F. Kennedy a po jeho 

tragickém skonu i Lyndon Johnson. V roce 1965 byl „Bubble 

Top“ vyřazený z autoparku Bílého domu a slavnostně předán 

Fordovu museu v Detroitu. 
 
   Srdci blízká, tvarem okouzlující a jménem exotická – to je Simca Vedette Présidence, nejluxusnější 

model druhé řady firemní špičky. Présidence debutovala v roce 

1959 a byla připravená vozit i tu nejnáročnější klientelu. 

Součástí příplatkové výbavy byla samočinná převodovka 

RushMatic a radiotelefon, seriově měly všechny Présidence 

luxusní interier a reservu na zádi, tzv. Conti-Kit. Technicky 

zůstala Présidence beze změn, poháněl ji spodový V8 původní 

produkce Ford, s objemem 2351 ccm, výkonem 80 koní a 

maximální rychlostí 145 km/h. Raritními modely byla dvojice 

dvoudveřových přehlídkových Chapron Présidence, v nichž se 

rád nechával vozit generál a president Charles de Gaulle. 

Podobná dvojice od stejného karosáře byla k disposici 

francouzským vládním zmocněncům v afrických koloniích. 
 
   Při pohledu na Nissan President je jasné, že je pravým 

opakem japonských miniaturních „Kei-Cars“. Bezmála 

pětimetrový luxusní sedan se představil na jaře 1963 pod 

interním označením H 50.  Tento model (viz obrázek) byl 

poháněný řadovým šestiválcem 2825 ccm o výkonu 115 koní. 

Standardem byla samočinná převodovka, nejvyšší rychlost 

dosahovala 160 km/h. Tato první generace zůstala ve výrobě do 

konce roku 1965, kdy ji nahradila modernisovaná, ale vzledově 

nepříliš odlišná řada H 150. Hlavním odběratelem byla 

japonská vláda a císařský dvůr, Nissany ale sloužily jen jako 

vozy druhého pořadí. Císař používal britské RR a domácí 

konkurence nabídla Toyotu Crown a Prince Royal. 
 
Premier: 
čili předseda vlády mívá občas v rukou větší moc než samotný president. Celou škálu vlastností a morálních 

profilů premierů jsme mohli v uplynulých letech sledovat ne ponurém politickém nebi periferní české 

demokracie … věnujme se raději autům! 



 

 

 

   Zástupce tohoto jména pochází až z daleké Australie a nese 

název Holden Premier. Debutoval společně s řadou Belmont v 

roce 1969 (Premier ´69 na našem fotu) a představoval špičku 

koncernu, tvořícího součást General Motors. Premier se 

dodával s karoserií sedan a STW, ale několik kusů se dočkalo i 

individuální úpravy na pick-up, tedy populární australský 

„Ute“. Základní a nejlevnější motorisaci představoval řadový 

šestiválec 2610 ccm, následoval třílitr a pak už i v Australii 

populární V8 – pro Premier byly určené 4200 ccm a pětilitr. 

Samozřejmostí se stala americká dvourychlostní automatika 

Powerglide, ale zákazník mohl dostat i tří- a čtyřstupňový 

manuál. Tato modelová řada vydržela bez obměny pouze do 

června 1970. 
 
Statesman: 
česky státník, což zní vznešeně, ale i hodně zodpovědně. V titulu cítíme odtažitost a věcný přístup k 

problemům země. 
 
   Výrobkem jednoho z „nezávislých“ je zaoblený Nash 

Statesman. Třebaže na tovární kresbě ročník 1955) rozměrově 

předčí obří Cadillac či Imperial, ve skutečnosti přesahoval 

pětimetrovou hranici jen o 12 cm. Tvary vozů Nash 

poválečných generací si nelze splést, jejich kulatost jim vynesla 

řadu přátelských i nelichotivých přezdívek. Vzhled se, bohužel, 

odrazil i na dnešní malé popularitě, což je samozřejmě škoda. 

Statesman počal svou karieru v roce 1949 a skončil o sedm let 

později. Model ´55 byl poháněný nepříliš silným šestiválcem 3205 ccm o výkonu 88 koní. Tovární 

dokumentace uvádí maximální rychlost 140 km/h, ale vzhledem k nepříznivé měrné hmotnosti jsou pochyby 

nasnadě. 
 
   Typicky zaoceánský vzhled nese Holden Statesman 1971. 

Tento rok byl také rokem jeho debutu a ve výrobě se s 

každoročními malými úpravami udržel až do roku 1983. 

Představoval australskou odnož klasických amerických 

křižníků GM s vidlicovými osmiválci, automatikou a tuhou 

zadní nápravou, i když v nabídce byl i šestiválec 3300 ccm. 

Motorová paleta končila výkonným 350 cu.i. z produkce 

Chevroletu. Představoval ve své době novou australskou „top 

class“ a zajímavostí jistě je, že se z dodávaných dílů montoval 

i v Jihoafrické republice a dováželo jej také Japonsko, jenž vůz 

na domácím trhu nabízelo pod značkou Isuzu. 
 
Dictator: 
Jouvej jouvej, tady bude problem … ☺. Z dobře míněného názvu auta se v našich podmínkách stává 

bezectný zloduch, divošsky křepčící v krvi svých nepřátel … Jen vzpomeňte na Pinocheta, „krvavého 

psa“ Tita a další a další … 
 
   Sáhněme opět do osvědčené pokladnice názvů a vytáhněme Studebaker Dictator. První vůz toho názvu 

se představil v roce 1927 a jeho existence trvala celou dekádu. Máme-li věřir americkým pramenům, za 

stažení jména prý může nástup Adolfa Hitlera k moci, takže si Amerika pospíšila s přejmenováním … Jako 



 

 

 

by auto za něco mohlo … Dictator z našeho snímku pochází z 

posledního roku výroby. Je poháněný základním řadovým 

šestiválcem o výkonu 90 koní, který se osvědčil i v dalších 

modelech značky. Dictator existoval s dvou- a čtyřdveřovou 

karoserií, také jako coupé a samozřejmě convertible. Krásný 

Dictator (tipuji tak ´33 - ´34) stával kdysi v Dejvicích, ovšem to 

už je opravdu hodně dlouho. Takové vozy těžko mohly zůstat v 

zemi, když o jejich bytí či nebytí rozhodovali zločinci v 

pláštíku veteranistů … 
 
Prefect: 
Pozor pozor, tady to zavání strážcem pořádku ve vysoké funkci! Známe prefekty, úřadující v prefekturách, 

což jsou vládní struktury, ale také prefekty, mající velkou policejní moc – např. tradičně ve Francii … 
 
   Malý vůz velkého jména je bezesporu Ford Prefect. Náš 

obrázek představuje poslední vyráběnou generaci, značenou 

107E a dodávanou v letech 1959 až 1961. Kulaťoučký 

sympatický fordík nezapře příbuznost s dvoudveřovou Anglií 

(dodávanou i k nám) a jednoduchým Popularem. Název Prefect 

se však objevil už v roce 1938 a tato první řada setrvala ve 

výrobě až do konce 40. let. Prefect poslední generace už byl 

(jako jediný) poháněný moderním litrovým čtyřválcem OHV o 

výkonu 36 koní, s nímž dosahoval maxima 118 km/h. Montoval 

se i na Novém Zelandu a v Australii. Předešlý Prefect generace 

1953 – 59 byl zakoupený boleslavskou škodovkou jako 

srovnávací při konstrukci nového 1000 MB. Fotil jsem jej na 

sklonku 90. let v Brně, od té doby nespatřen. Bohužel … 
 
Senator: 
Dnešní senátoři, ti nám dávají … Podobně jako jejich antičtí římští předchůdci, libující si v hmotném 

přebytku, který už ani nelze nazvat blahobytem … 
 
   Posledním opravdu luxusním a plnohodnotným vozem tradiční německé značky byl Opel Senator. 

Nástupce nádherných Admiralů a 

Diplomatů přišel na trh již v roce 1978 a 

cenově stál nad Opelem Commodore. Na 

snímku představujeme první generaci, 

dodávanou s širokou nabídkou motorů: 

karburační a vstřikovací agregáty od 

dvoulitru až po vyladěný 3000 ccm, 

osazený speciální převodovkou Getrag. 

Základem byl čtyřstupňový manual, 

příplatkově se nabízela pětistupňová 

převodovka nebo automatika Borg Warner. 

Tato řada setrvala ve výrobě čtyři roky, 

následovala ji zakulacená faceliftovaná 

druhá generace. Senator byl dodávaný 

výhradně jako sedan, nezávislé karosárny 

jej však upravovaly na limousiny, STW či 

sanitní a pohřební specialy. 



 

 

 

Všechno SUPER !!!!!! 
 
   To je prostě znak poslední doby: nemůže už asi existovat normální výrobek, skoro u všeho už najdeme 
nějakou předponu: buď staré dobré „Super“, „Ultra“ či „Extra“, ale i nové a velmi tvárné „Mega a  Giga“ … 
není to vkusné, ani jazykově správné, ale to ponechme stranou … Faktem zůstává, že v dějinách 
automobilismu najdeme desítky, možná i stovky příkladů, kdy se výrobce snažil odstupňovat různá 
provedení svých modelů. Zní to logicky a tahle praxe se vžila do automobilového názvosloví celého světa. 
   Prim ve všem „Super“ samozřejmě náleží Americe. Jak jinak, „běžná“ věc by se tam těžko prodávala, a 
tak se onen přívlastek stal nejen rozšířeným doplňkem obchodního názvosloví, ale i jakýmsi sebeurčujícím 
potvrzením tamního každého jedince a celého národa. 
   Přijměte tedy pozvání na krátký výlet za „Super“ vozy minulých desetiletí. Zda jsou skutečně takové, jak 
ono slovo hlásá, ponechám zcela na vás, neboť každý máme jiný náhled i jiná měřítka hodnocení. 
Samozřejmě a jako vždy si nedělám nároky na kompletnost, jistě mnohé z vás napadnou další příklady – toť 
jen úroda mých horkem zvetšelých myšlenek. 
   Na závěr snad jen to, že jsem úmyslně vynechal slovní spojení (např. Supermirafiori) či jakékoliv další 
písmeno (např. Superb). Tak ať se vám to SUPER líbí a SUPER čte!!! 
 

Text: Pavel Kopáček      Foto: Archiv Pavla Kopáčka 
 
   Opel Super Six (či v německém originalu je Opel 
Super) sice nebyl ve své době na nejvyšší koncernové 
příčce, ale představoval solidní vůz pro výše 
postaveného majitele s patřičnými úsporami. V tehdejší 
době však leckomu vadil jeho poněkud 
„americký“ vzhled, což samozřejmě bylo dáno strategií 
GM. Super byl následníkem menšího Opelu 2 Liter a 
vyráběl se v letech 1937 a 1938, celkem v množství 
46.453 kusů. Poháněl jej dvouapůllitr o výkonu 55 koní, 
což vozu umožňovalo dosažení rychlosti 118 km/h. 
Agregáty se používaly později ve vojenské technice. 
Mnoho opelů skončilo na bojišti či civilních územích během války, u nás se dochovalo jen několik málo 
kusů. 
 
Britský Humber Super Snipe z poválečné serie let 1949 – 1950 byl opravdu tím, co se skrývalo pod 
pojmem „Super“. Typický Angličan své doby, 
přímý konkurent Alvisu, Armstrongu-
Siddeley či Lanchesteru, útočil dokonce i na 
noblesní Daimler a nebyl bez šancí. 
Prodejních úspěchů dosáhl i na americkém 
trhu. Pod dlouhou kapotou byste našli 
rozměrný řadový šestiválec 4088 ccm o 
výkonu 100 koní. Bezmála 1800 kg vážící 
Humber dosáhl max. rychlosti 130 km/h. 
Výbava dosahovala tradiční britské úrovně 
včetně pravého dřevěného obložení a kůže. 
Těchto Humberů vyrobil koncern Rootes 
Group 8.367 kusů včetně několika velmi 
drahých coupé, karosovaných firmou 
Tickford. 
 



 

 

 

   Typickým produktem 50. let v Americe je Hudson 
Super Wasp, na rozdíl od legendárních „Step 
Down“ Hudsonů dnes již málo známý a (neprávem) 
opomíjený. Poháněl jej tradiční značkový šestiválec 
4293 ccm s výkonem 133 koní. Vůz o délce 5145 mm a 
hmotnosti 1610 kg dosáhl maxima 145 km/h, což je 
průměr u šestiválců této doby. První serie vznikla ještě v 
době unikátních zaoblených karoserií, ale již v roce 
1954 následoval karosářský facelift. Super Wasp se 
dodával i v otevřené versi a jeho nejluxusnější 
provedení neslo název Hollywood. Jeho éra skončila nedlouho po přechodu na vidlicové osmiválce. Ostatně, 
firma Hudson se brzy odmlčela rovněž … 
 
   Roli propadáku a „ošklivého káčátka“ převzal u 
Hudsonu model Super Jet (Ale proč? Mně se líbí, ale 
asi jenom mně … ☺). Firma jej uvedla na trh ve snaze 
odvrátit hrozící zánik, způsobený především 
nedostatkem provozního kapitálu a problemy při 
modernisaci svých vozů. Super jet skutečně nebyl mimo 
jména ničím „Super“. Velikostí Opelu Rekord C těžko 
mohl oslnit, tvarově připomínal Chevrolety starších 
modelových ročníků a ani výkon 92 koní a nejvyšší 
rychlost 148 km/h jeho pověst nenapravila. Dodával se 
pouhé dva roky (1953 a 1954), na trh přišlo celkem 35.380 kusů s karoseriemi tudor, sedan a convertible. 
 
   Oldsmobile Super 88 si toto přízvisko právem 
zaslouží. Je to modelová řada, která po celé desítky let 
představovala kvalitu, výkon a design à la GM. Řada 88 
se v nabídce objevila s modelovým ročníkem 1949 a s 
ní vstoupil do hry i legendární V8 zvaný Rocket. Model 
z našeho snímku představuje convertible ročníku ´55, 
dále se dodávala karoserie coupé, hardtop coupé, sedan 
a hardtop sedan. Verse hardtop nesly vlastní označení 
Holiday. Pod kapotou burácel V8 324 cu.i. O výkonu 
202 koní, udělující těžkému křižníku rychlost přes 170 
km/h. Automatika byla standardní výbavou. Oldsmobily 
těchto let jsou rozeznatelné typickou oválnou maskou 
chladiče. 
 
   Tradiční americký výrobce Hudson poprvé představil 
svůj Super Six již v roce 1916. Jednalo se o první 
agregát, stavěný ve vlastní motorárně, dříve Hudson 
výrobu motorů dle vlastních konstrukčních plánů 
zadával strojírně Continental Motors. Super Six se 
dodával v obvyklé škále karoserií, počínaje tudorem, 
zvaným Coach až po prodloužený cestovní model s 
názvem Custom Sedan a samozřejmě i jako convertible. 
V některých amerických pramenech se můžeme setkat i 
s označením Speed Six. Jak vidno z názvu, Super Six 
byl poháněný řadovým šestiválcem s výkonem 92 koní, 



 

 

 

který jej dokázal rozjet až na 130 km/h. Dobový tisk ocenil zejména pružnost a tichý chod motoru. 
 
   Vzpomínkou na dávno zašlý lesk a slávu je Packard 
Super Eight. Toto označení modelu s řadovým 
osmiválcem se poprvé objevilo na sklonku 30. let a s 
válečnou přestávkou vydrželo ve výrobě do 
modelového ročníku 1951. Vůz konstrukčně vychází z 
typu Clipper, provedení na našem obrázku představuje 
poslední vyráběný model. Vůz se dodával s karoseriemi 
sedan, coupé a convertible, osmiválcový agregát měl 
objem 4720 ccm a výkon 135 koní. Super Eight 
dosahoval rychlosti 145 km/h. Řadový osmiválec byl 
však již tehdy víceméně anachronismem, u Packardu 
však vydržel až do první poloviny 50. let. 
 
   Buick Super – tradiční a klasické označení, 
srozumitelné fanouškům značky po celém světě. Poprvé 
se na seznamu nabízených vozů objevilo v září 1939 
pro modelový ročník ´40. Po dvou letech výroby přišel 
zásadní a přelomový facelift, při němž se poprvé 
objevila populární „zubatá“ maska. Super z našeho 
obrázku představuje modelový rok 1948, poslední z 
druhé generace. Zajímavé karoserie Woody (či Wooden 
Wagon) byla v té době velkou modou a dodnes platí za 
klasiku. Mimoto se Super nabízel jako sedan, elegantní 
coupé Sedanet či convertible. Pod kapotou pracoval 
tradiční řadový osmiválec Fireball o objemu 4070 ccm 
s výkonem 108 koní. Celková roční produkce dosáhla 
bezmála 110.000 jednotek. 
 
   Štikou na evropských silnicích byla bezesporu Alfa 
Romeo Giulia Super. Jednoduchá karoserie, jenž 
dodnes nezastarala, se objevila již v roce 1962 a 
představovala průlomový krok. Samotný název Super 
se od šedesátých let objevil u mnoha Giulií, věnujme se 
ale „čisté“ Giulii Super debutového ročníku 1965. Její 
dvoukarburátorový čtyřválec dosahoval výkonu 98 koní 
a dokázal rozjet sympatickou Alfu až k hranici 180 
km/h. Giulia Super se stala nejen úspěšným závodním 
nářadím a nenahraditelným doplňkem italských a 
francouzských kriminálek 60. až 80. let, ale také 
(většinou marnou) touhou mnoha našich motoristů. Jen 
několika se poštěstilo mít dravý sedan v garáži. Počet vyrobených Superů přesáhl 124.000. 
 
   Silnější variantu jednoho z nejpopulárnějších československých předválečných vozidel představovala 
Praga Super Piccolo. Debutovala v roce 1934 a znamenala kvalitativní posun, od jednoduché Piccoly 
základního provedení. Pod kapotou pracoval standardní spodový čtyřválec s objemem 1660 ccm o výkonu 
35 koní, standardem byla třístupňová převodovka. Nejvyšší rychlost se pohybovala od 100 do 105 km/h 
(samozřejmě mimo laděných motorů). Super Piccolo se nabízela s běžnou čtyřdveřovou karoserií či jako 
cabriolet. Zajímavou konversí byla stokusová serie Super Piccoly poměrně odvážných tvarů, dnes známá 



 

 

 

pod označením „Vorvaň“. U nás se dochovaly pouhé dva kusy, v zahraničí 
patrně ještě jeden. 
 
   O celou příčku nad dobře známým modelem Minx stál luxusní Hillman 
Super Minx, poprvé představený na londýnském autosalonu 1961. Nabízel se 
s karoserií sedan, Estate car a vzácný cabriolet. První jednotkou, která Super 
Minx poháněla, byl dobře známý čtyřválec 1592 ccm s výkonem 63 koní, 
dodávaný se standardní čtyřstupňovou převodovkou nebo zajímavou samočinnou spojkou Easidrive. Teprve 
v roce 1965 jej v modernisované versi Super Minxe nahradila sedmnáctistovka s příplatkovou automatikou 
Borg Warner. Na obrázku vidíte provedení první generace, které se až v roce 1964 dočkalo významnějšího 
faceliftu. 

    
   Ikona mnoha škodovkářů, pro některé dokonce 
nějkrásnější poválečná Škoda – to je Škoda Felicia 
Super, konstrukčně vycházející z původní škodovky 
450. Felicia Super byla silnějším provedení základní 
Felicie a přišla na trh až v roce 1962, aby po dvou 
letech skončila spolu s většinou klasicky poháněných 
škodovek. Na svou dobu se jednalo o poměrně živý a 
hbitý vůz, jeho čtyřválec  1221 ccm byl osazený 
dvojicí karburatorů 
a dával výkon 55 
koní. To Felicii 
umožňovalo dostat 
se prakticky na 

úroveň Octavie TS a dosahovat maximální rychlosti těsně pod hranicí 140 
km/h. Felicia Super převzala po svém předchůdci řazení na podlaze, 
chromované ozdoby doplnil nápis „Super“ pod okrasnou lištou na 
předních blatnících. 
    

Škoda Octavia Super - „lidový“ vůz se sportovnějším nádechem. Samozřejmě lidový 
nebyl a zejména maloseriové verse byly u nás dostupné pouze vyvoleným či „známým 
známých“. Octavia Super přišla na trh již v roce 1959 (viz obrázek), první provedení 
dosahovalo výkonu 45 koní, druhé (od r. 1961) pak 47 koní. Vůz byl poháněný 
čtyřválcem 1221 ccm, spojeným se standardní čtyřstupňovou převodovkou. Maximální 

rychlost se přiblížila 120 km/h, opticky se model odlišoval chromovaným nápisem „Super“ pod okrasnou 
lištou na blatnících. Do ukončení výroby v roce 1964 opustilo továrnu celkem 79.491 kusů (mimo 
prototypů). 
 
   Jinonická letecká továrna si svými automobily nejvyšší kvality vysloužila mnoho ocenění. Jeden z vrcholů 
své doby představoval nádherný Walter Super 6, luxusní cestovní 
vůz vyšší kategorie. Šestiválec jeho prvního provedení měl objem 
2860 ccm a výkon 70 koní, což bezmála dvoutunovému vozu 
umožnilo rychlost až 128 km/h. Modifikovaný Super 6 B se 
objevil o rok později (1931) a nabídl vyšší objem motoru – 3260 
ccm, ale stejný výkon a rychlost. Standardními karoseriemi byly 
sedan, cabriolet, touring a limousina. Supery se často prodávaly 
jen jako chassis, určené k individuálnímu karosování. Náš obrázek 
představuje decentní a nadčasově elegantní karoserie z rukou 
Josefa Sodomky. 



 

 

 

 

Zapomenuté…. 
 
   Jejich čas je již dávno pryč. I pamětníci marně vzpomínají na tyto vozy. Těžko někdy vznikne jejich 

značkový klub. Nepíše se o nich na titulních stranách veteránských magazínů. Po světě zůstalo možná pár 

posledních kusů ve vlastnictví nezdolných fandů. Ale i přesto jsou tyto vozy nedílnou součástí automobilové 

historie. Pojďte se s námi podívat na několik poválečných evropských automobilů, jejichž slávu odvál čas, 

pokud nějaká sláva vůbec byla….   
 

Text: Michal Primák    Foto: Archiv Michala Primáka 
 

 Panhard Dyna Junior – Panhard et Levassor byl jeden z nejstarších              Trident Clliper II. Anglických vozů Trident bylo vyrobeno jen       
  světových výrobců aut.  Skončil v roce 1967 pod křídly Citroënu.                      kolem 200 kusů. Podvozek Austin-Healey, motor Ford.  

        BMW 503? Ano, dnes takřka zapomenutý model                                      Alvisů TD 21 bylo vyrobeno pouze přes tisíc.     
               mnichovského výrobce automobilů.            

 

                               DKW Monza                         Salmson 2300. Poslední dvě stovky vozů tohoto typu ukončily     
                               život francouzské značky Salmson. 
 



 

 

 

 Za sedm let výroby Amphicarů 770, německých obojživelných vozů                 Glas Isar 700 Kombi. Větší brácha Goggomobilu. 
        s motorem Triupmh Herald se vyrobilo 2800-4500 vozů. 

  Gregoire. Znovuoživená francouzská značka automobilů vydržela          Dnes výjimečné vozy německé značky Borgward. Na obrázku 
                   na automobilovém trhu ani ne   dvacet let.                                      model Hansa. 

 
V dobách počátku objevování vesmíru se tvar vozů, 
inspirovaný kosmickými stroji přenesl i do 
automobilového průmyslu. Francouzská firma Matra, 
známá právě z oboru kosmonautiky, představila model 
Matra 530. Vůz poháněl motor Ford. Nesouměrný tvar 
vozu byl možná inspirovaný raketami, ale moc krásy 
nepobral a na trhu se výrazněji neuchytil. Dnes jde o 
zajímavý a vyhledávaný veterán. Jeden z těchto vozů 
je i v Česku, avšak již několik let rozebraný v garáži a 
    jeho zprovoznění je v rovině „jednou to postavím“.  
   Škoda, jistě by Matra byla příjemným obohacením  
                   české veteránské scény.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

           Bugatti 101 stojí neprávem stranou zájmu.                      To není „alpina“, ale CG 1300. Na podvozku Simky 1000  Rallye 2 stavěla  
      Jeden z posledních modelů mimořádné značky…                          karosárna  Chappe et Gessalin tato úhledná coupé a cabriolety. 

O vozech švýcarské značky Monteverdi jsme psali předminulý rok.                                          Znáte vozy Citeria?  

 Labutí píseň francouzské značky Claveau se nedostala přes stadium       Značka Dyna nebyla francouzská, jak by se mohlo zdát, ale německá. 
  prototypu. Model Claveau 56 měl hliníkovou karoserii a motor DKW.   Na podvozku Panhardu Dyna postavili necelých 200 vozů Dyna Veritas.   
 

 
Innocenti byl 
klasický italský 
výrobce malých 
vozů, který 
nakonec skončil 
v rukách Fiatu. 
Na obrázku 
Innocenti S. 
 
 
 



 

 

 

Dafy jezdily i v ČSSR. Podrobněji jsme se Dafům věnovali v jednom     Ford nebyl v Evropě jen v Anglii a Německu, ale i ve Francii. Než 
                         ze starších čísel našeho časopisu.                   prodal svoji pařížskou továrnu Simce, vyráběl FORD SAF, 

   mimo jiné, i vozy Ford Vedette. 

 Lagonda Rapide byl posledním modelem před ukončením výroby této,           Další z anglických zaniklých značek. Stará značka Jowett  
                                    kdysi slavné, automobilky.                            a její Jupiter. 

  Sachsenring P 240 byl východoněmeckým luxusním vozem. Zbylo                   To není krabička od sirek. To je francouzský Ligier.  
             po něm jen písmenko „S“ na kapotě Trabantů…      Už ani ve Francii na něj nenatrefíte… 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

              Bedfordů se vyrobilo moře, ale nikdy jsem snad                              Lloyd Arrabela. Německé vozy Lloyd byly vyráběny 57 let!  
                               žádného naživo neviděl. 

 Líbivé francouzské coupé s názvem Monica lze občas zahlédnout na velkých     Je-li nějaké auto tak ošklivé, až je krásné, tak je to určitě 
                               francouzských veteránských výstavách.                           Panhard PL 17 ☺. 

 

        
    Sovětské vozy ZIL, včetně modelu 111 na obrázku, těžko  
                potkáte na českých veteránských akcích… 
 
 

 
             Kdo si dnes vzpomene na francouzského výrobce Rosengart? 
 
 
        Vlastníte některý z vyobrazených vozů? Ozvěte se nám.                         Ještě se k zapomenutým vozům v budoucnu vrátíme….   



 

 

 

                                 Dobovka                                                                    Z hluboké historie 

      Václavské náměstí v druhé polovině 60. let: MB, Amazon,                      Nádherná nenápadná tatřička 57 „čistá“ v renovaci 1A! 

                          Chevy Full-Size, Fiat 500 …      
                           Potkali jsme                        Soutěž 

       
Petr Mikulka byl opět prvním, správně 

hádajícím  čtenářem. Na obrázku je   

Fiat 132. Gratulujeme. 

 

 

 

 

V jakém autě sedí modelka?  

Správnou odpověď opět na               
email: 

pavel@simcacentrum.cz 

                           

 

 

 

     Vídávám ho skoro denně, buď na sídlišti nebo u zahrádky –  

                        nostalgie a hřejivý pocit ☺. 

                                 Zatím v renovaci                        Takhle po renovaci 

                           Z dílny mého brněnského kamaráda: Taunus P5 je jedním z bezpočtů Fordů, kterým pomohl zpět do života.  
                                                         Možná je ještě hezčí než na firemním fotu! 



 

 

 

                                           Česká mrtvolka                                                 … a tak vypadala jako nová 

 
Tak tahle zrůda byla kdysi krásnou naleštěnou škodovkou 1202 STW, 
  než ji dostal do ruky barbar, který proměnil prospektovou krásku 

v ubožáka bez šance na přežití. Co tak toto provést s majitelem? ☺ 

                        
                Zahraniční mrtvolka                                            … a tak vypadala jako nová 

         U nás vcelku raritní Nissan (Datsun) Cherry přijel až ze Švýcarska, aby si zde místo pečlivé renovace vysloužil zničení …  
                                                                             Nespravedlivost bolí … 
                     
                   Předválečná mrtvolka       …a tak vypadala jako nová 

                  
         
        Foto staré dvě desítky let a na něm velký cestovní BMW 326. Jistě si už našel kupce, jen doufám, že z naší republiky … 

 



 

 

 

                     Hrálo ve filmu                                               Z archivu čtenářů 

   Snímek „Cesta ženy“ střídá dvě dějové roviny, válkou se probíjí         Trio Velorexů, řítících se na setkání, nám zaslal věrný čtenář  
                                     Willys MB.                                                                                   Míra Sita. Díky!!  
                                      
 
                         

                                                     Z prospektů a reklam 
 

Text: Pavel Kopáček                       Foto: Pavel Kopáček a jeho archiv  



 

 

 

 

Na zkušenou 
 
(Pokračování seriálu) 
 
   Den D začal 8.5.2002 ve čtyři hodiny ráno. V čase, kdy všichni slušní lidé spí, usedali jsme s manželkou 
do světle zelené Simky 1100TI a o pár ulic dál brali ještě naše další dva společníky, kamarády Zdeňka 
s Andreou. Mohli jsme vyrazit směr Francie. Bylo to poprvé, co jsem se chystal autem do zahraničí a ještě 
navíc veteránem. Autu jsem věřil, bylo v dobrém stavu. Spotřeba vozu dne dobového prospektu byla při 
90km/h hrozivých 11,8/100km. Takže jsem měl nachystánu hotovost na nějakých 3000km. Cesta ubíhala 
pomalu, ale příjemně. Rychloměr nepřekročil devadesátku ani na německé dálnici. Nádrž Simky byla na 
nějakých 30 a něco litrů, takže jsem dotankoval nejen na Rozvadově, ale brzy i v Německu. Zkusil jsem 
spočítat spotřebu, ale vycházelo mi 8,1, což byla přeci blbost. Asi jsem někde udělal chybu ve výpočtech. 
Nevěnoval jsem tomu zvláštní pozornost a pokračovali jsme v cestě. Když i další tankování bylo podobné, 
měl jsem velkou radost. Ta se vytrácela při příjezdu do Paříže. Hodiny odbíjely půlnoc a my přijeli po RN3 
na předměstí Paříže. Ani jeden z nás tu nikdy nebyl. Připadali jsme si jak čtyři Alenky v říši divů najednou a 
než jsme se rozkoukali, stáli jsme na Champs Elyséé v dopravní zácpě. Co na tom, že bylo sotva čtvrt na dvě 
v noci? Francouzská metropole byla plná života. Všude spousta aut, lidí, turisté se fotili uprostřed silnice, 
mezi tím „kolisti“ na bicyklech. Na poslední chvíli, a taky náhodou, jsme spatřili semafor, ukazující 
červenou. Byl nízký a splýval s reklamními neony. Stáli jsme v pravém pruhu na čtyřproudovce, jejíž 
namalované bílé čáry, znázorňující pruhy a řazení před křižovatkou dávno vzal čas. Jen kdybychom věděli, 
kudy jet. Nápad, vzít to pravým pruhem pro autobusy a tvářit se ještě více nechápavě jsem vzdal hned poté, 
co po otočení volantem příslušným směrem kolem našeho pravého boku prosvištělo nějaké Porsche. Radši 
čekat, než být nabourán. Pomalu jsme se dostali ke kruhovému objezdu s Vítězným obloukem. Neměl jsem 
čas zastavit a pochopit, pro mne zcela absurdní, způsob průjezdu touto křižovatkou. Než jsem se nadál, byl 
jsem uprostřed a okolní auta mne donutila velmi důkladně si náměstí prohlédnout, neboť jsme ho obkroužili 
asi pětkrát, než jsme se shodli na tom, jak se z něj dostat. S adrenalinem až do morku kostí se mi to podařilo, 
aniž by moje autíčko utrpělo francouzský škrábanec. Jenže za kruháčem kolona pokračovala. Za chvíli jsme 
stáli na světelné křižovatce, opět zcela vpravo. Do noci svítila červená a před námi opět dlouhá kolona aut. 
„Tak už v té mapě zjisti, kudy kam“, dost nervózně jsem popoháněl navigátora Zdeňka. „Musíš doleva“, 
klidně m i odpověděl. „Ty vole jsme ve čtvrtém pruhu VPRAVO !!!“, odvětil jsem mu nevěřícně. Ale 
Zdeněk jen pokrčil rameny a podíval se dopředu. Promiňte francouzští kolegové řidiči, promiňte strážníci, 
policisté a četníci, já vím, že se z pravého pruhu, přes tři další pruhy, doleva neodbočuje, netroubí se u toho 
na fanfáry a nejezdí se tak rychle za zvuku hvízdajících gum, promiňte mi. Ale já tam opravdu nechtěl stát 
další týden. Malá ručička hodin na palubní desce ukazovala skoro na trojku, když jsem vyčerpaný předával 
řízení Zdeňkovi. Holky vzadu už dávno spaly. Po dálnici jsme pokračovali směrem na Laval. Asi po dvou 
hodinách, když jsme dálnici opustili a jali se hledat vesnici, kde se konal sraz, jsem se opět hrnul za volant. 
Ten triumfální příjezd si přece nenechám ujít. Když jsem vítězoslavně zastavil Simku o vjezdové brány na 
Mezinárodní Simca sraz, vítal nás jen ztichlý kemp a zvolna se probouzející sluníčko. Co by tady taky kdo 
v pět ráno dělal.  
   Dospali jsme trochu na zemi vedle auta a hned, jak se kemp začal probouzet, už jsme stáli u registrace. 
Zdeňkova angličtina zajistila vše potřebné, holky se daly do přípravy něčeho k jídlu a já už parkoval Simku 
do příslušného oddělení pro Simky 1100 a s kamerou a foťákem jsem se nořil do svého světa. Nezajímalo 
mne vcelku nic, než auta, stánky s díly, pak ještě auta, auta  a nakonec jsem si pro změnu prohlédl i auta. 
Opět jsem byl onou Alenkou, neboť z Česka jsem znal Aronde, Elysée, jednou jsem viděl Ariane, a mladší 
„běžnou“ produkci. Tady ale byly k vidění i Simca-Fiat 11CV, Simky 5, 6 a 8. Graciézní Vedette, malé 
Simky 1000 Rallye a jí příbuzné Simky 1000 Coupé a 1200S Coupé. Taky jsem s překvapením zjišťoval, že 
Francouzi sice mají i pěkná auta, ale nic tak dokonale krásného, jako Simky 1301s a 1501 bratří Werthaimů 
z našeho klubu. Celý den se mnou nic nebylo, ale videokazeta v kameře se plnila a plnila. 
   Na druhý den jsme vyrazili na výlet. Kluci Červení byli předešlý den v klášteře Saint Michel. Mí přátelé 



 

 

 

projevili přání tam jet, manželka také, tak jsme vyrazili. Nutno říci, že je to zážitek. Uchvacující místo. 
Myslím, že jedna fotka řekne víc než tisíc slov. Vraceli jsme se až navečer. Výlet byl fajn, ale hned po 
návratu jsem poznal zradu. V sobotu totiž bylo na ploše, kde se akce konala, největší množství vozů, které 
teď odjížděly do hotelů a kempů v okolí. Ale o bonus ve formě spanilé jízdy do města jsme nepřišli. 
Představte si dvěstěpadesátičlennou kolonu aut, která nahrnula na náměstí velikosti pražského „míráku“. 
Takže auta stála nejen na parkovišti a přilehlých chodnících, ale z tříproudovky byla najednou 
jednoproudovka. Ale v sobotu večer to moc nevadilo. Náměstí bylo plné a odjet předčasně nemyslitelné. Šlo 
se na recepci do Hotelu de Ville (dnes vím, že Hotel de Ville je radnice ☺). Tam se podávalo především víno 
a protože jsme byli my Češi trochu za exoty, podávalo se ho dost. Já byl ušetřen, no Zdeněk s Andreou ne. 
Když jsme dopili, dofotili se se starostou a ostatními a vykodrcali se ven, na prázdném náměstí stála pouze 
dvě auta. U kašny moje Simca a na chodníku Chrysler 180 Milana Dobeše z českého Chrysler klubu. Na 
zadních sedačkách Simky bylo veselo a hit Jarka Nohavici „Váňa a Zina“ se rozléhal vehementně po 
interiéru malé Simky. A dodnes nevěřím Milanovi, který tvrdil, že tu píseň slyšel velmi zřetelně do auta 
svého. No, vždyť jsme jeli stovkou a pršelo ☺.     
   Ale v neděli ráno se vrátily a „bylo narváno“. Přes dvěstě padesát Simek (pokud mne paměť neklame) na 
jednom místě. Nádhera. Méně nádherná byla nutnost naložit do kufru Simky vše, co jsme přivezli i 
nakoupili a vydat se k domovu. Vše proběhlo v pohodě a já s poděkováním za věrnou službu políbil Simku 
na volant a šel dospat, co se dalo ☺. 
   Měsíc po francouzské slávě se konala další akce. Sice výrazně menší, ale nebyl důvod, proč na sraz vozů 
Chrysler-Simca 180 nejet. Sice jsem „stoosmdesátku“ neměl, ale vyrazil jsem. Autem výrazně menším, 
které jsem pořídil od svého kamaráda a veteránisty Míry Svobody. Kromě toho žena jela Talbotem Samba, 
Zdeněk s Andreou se přidali Talbotem Solara a na srazu jsme potkali další dva členy našeho klubu, asice 
I.Karlovského a M.Bartůška. Chryslerů bylo, kam oko dohlédlo, ale ani naše Simky nezapadly. Poděbradský 
kemp nás sice nemile překvapil klasickým českým „vyděračským“ jednáním, ale alespoň vím, kam nejezdit. 
   Další akce, kterou jsme v červnu podnikli. Tentokrát opět Simkou 1100TI, Zdeněk vzal svojí Simku 1301 
a přidali se bratři Werthaimové se Simkami 1501 a 1301s. Cílem byl Liberec, kde aktivní Podještědský klub 
historických vozidel pořádal jednak orientační jízdu a jednak Sraz značkových klubů. Ano, kdo jezdil 
později na tuto akci, pořádanou Simca klubem, tak zde nápad vznikl. V Liberci ☺. Bohužel se neujal, byli 
jsme jediní. To nic nemění na tom, že orientační jízda byla super a jako ostatně vždy, byla skvěle připravená. 
     Poslední červnovou akcí byl slavkovský Oldtimer Festival. V téměř tradiční sestavě, Simky bratří 
Werthaimů a moje 1100TI. Ač pořadatel při registraci na naše Simky blbě koukal a při pohledu na 
„třinácetjedničku“ mlel něco o žigulících, nám to nevadilo. Ne každý pořadatel veteránského podniku 
veteránům rozumí ☺. Aut bylo dost, ale mě zajímaly tehdy jen Simky. A vedle nás stojící Talbot. Ale ne ten 
z mladší produkce, ale stříbrné Lago. I když je pravdou, že Simca, po koupi firmy Talbot ještě doprodávala 
hotová Laga ve své obchodní síti. Takže tak vzdálené naší oblíbené značce to nebylo ☺. 
   Začátek prázdnin nás zastihl připravené na Auto Štangl Retro Prague. Byli jsme přihlášeni na 
veteransalon. Sebou jsme vezli Simky 1501 Jardy Werthaima, bílého Chryslera 180 Michala Kořínka a moji 
1100TI. Na místě nás oslovil neznámý pán se Simkou 1005, tak jsme ji vzali k sobě také. Výstava nebyla 
dobře zorganizována, neboť našemu klubu a Fiat klubu bylo vyčleněno místo v křídle, kde byl jinak parking 
vozů, účastnících se závodu. Takže sem zavítali lidé spíše omylem. Ti, kteří si ale cestu našli, se mohli setkat 
nejen s našimi auty, ale dostalo se jim od nás i požehnané množství „simčích“ informací.  Chápu sice, že 
postavit Simku z roku 1970 vedle předválečného Rolls-Royce nemusí dávat smysl, ale pozvat klub na 
výstavu, nechat si zaplatit za plochu (pravda, symbolický peníz) a pak nechat křídlo Veletržního paláce 
zamčené postrádá nejen slušnost, ale hlavně smysl. A my byli alespoň o zkušenost s první výstavou bohatší.     
 
(pokračování zase příště)       
     
Text a foto: Michal Primák                   
 
 



 

 

 

             Simky Ariane. Krásné vozy, známé i z našich silnic.                           Nejstarší Simca a tradiční účastník mezinárodních srazů –  
                                                                                                                                                         Simca – Fiat 11 CV. 

        Mé oblíbené Simky 1000. Vepředu 1.generace, z počátku                                 Úchvatný klášter na západním pobřeží Francie. 
                            šedesátých let, za ní Rallye 2.                           

 
   Matra Rancho. Předchůdce SUV a vozů pro volný čas. Podvozek               Tři Tagory vedle sebe jen tak neuvidíte. Vyrobilo se jich  
    Simca 1100, pár plastů a laminátová bouda a nová kategorie je              necelých dvacet tisíc kusů. Jedna z nejhezčích dochovaných 
      na světě ☺. Škoda, že tak hnily �. Dnes čím dál větší rarita.                                        je v našem bazaru na prodej. 
 
 
 
 



 

 

 

Vozy klubu se pravidelně účastnily akcí přátelského Chrysler klubu i 
dalších veteránských podniků. Chrysler řady 180 byla také Simca, 

jen vlastník, automobilka  Chrysler si myslela, že když „poameričtí“ název, udělá dobře. Zásadní chyba. Francouzi vůz s americkým názvem 
bojkotovali. Ač obchodní potenciál vozu byl velký, chybná politika amerického koncernu mu neumožnila větší úspěch. Ale v Československu byl 
                                                                                    modlou a vozem pro vyvolené.  

                                         Reprezentace klubových vozů na veteránských akcích. Vlevo v Liberci, vpravo ve Slavkově.  
 

 
  Vesměs zbytečná účast na jednom z prvních ročníků Auto Štangl Retro Prague. Náš klub, Fiat klub a Renault klub? V poloprázdné hale  
                             pražského Výstaviště jsme pro věhlas naší značky moc udělat nemohli, ač jsme přivezli krásné vozy.  
    
 
 



 

 

 

 
Bílá Želvička 
 
 
   Znám auta, která mne velmi lákala, a 
po usednutí za jejich volant jsem byl 
velmi zklamaný. Znám i taková, od 
nichž jsem nečekal vůbec nic a jež mne 
velmi mile překvapila. Dnes jsem usedl 
za volant maličkého Renaultu 4CV 
z počátku padesátých let, abych se 
přesvědčil, čím si malý vozík, 
s přezdívkou Želvička, získal ve své 
době přízeň řidičů.    
 
 
   To takhle jeden letní podvečer zastavil u mého domu jeden sympatický starší pán, kterému jsem léta 
testoval jeho bílý Renaultík. Rok se s rokem sešel a já obcházel malé vozítko, se kterým si jeho majitel dal 
velkou práci, aby vypadal tak, jak vypadal v padesátých letech, když se proháněl po silnicích nejen ve 
Francii, ale i v Československu. Ne, Renault 4CV nikdy ani vzdáleně nepatřil mezi má vysněná vozidla, ale 
oceňoval jsem kvalitní práci a vitalitu nejen vozu, ale i jeho majitele. A k přání svézt se malou Želvičkou 
nebylo daleko, jak už to u mě bývá ☺. 
   Renault je malým lidovým vozidlem. Malým především svými koly, nízkým těžištěm a krátkým 
rozvorem. Rovněž pohotovostní hmotnost pouhých 600kg je pro dnešní auta utopií. Ano, po usednutí mne 
za volant a majitele na místo spolujezdce se pohotovostní hmotnost ihned zvýšila o další čtvrtinu. Dveře se 
otvírají „obráceně“, než u dnešních aut. Středový sloupek drží jak dveře zadní, tak i přední. Dřív se tomuto 
způsobu otevírání říkalo „proti větru“. Teď je ale bezvětří, páteční podvečer neslibuje ani žádný provoz, tak 
si pojďme dát pár kilometrů s francouzským společníkem. 
   Interiér vozu je samozřejmě maličký, ale zaujme několika pěknými detaily. Např. ovládáním chladičové 
clonky u hlavy řidiče, a to v místech, kde ostatní pasažéři automobilů mívají střešní madla. Nebo výdechy 
topení, kam je hnán vzduch od motoru nosníky karoserie. Líbí se mi „kreslené“ písmo na údajích 
sdruženého přístroje na palubní desce, jak bylo koneckonců obvyklé u francouzských vozů padesátých let, a 
jež znám ze Simek Elysée.  
   Tak otáčím klíčkem a za mnou se rozezvučí vodou chlazený čtyřválec o obsahu 747ccm a skromném 

výkonu kolem 20koní. Chvilku 
hledám ovládání blikačů, které je 
nezvykle na pravé straně volantu. 
Páčka na levé straně slouží 
k obsluze světel. Zapínám tedy 
světla dvojitým otočením páčky, 
na malé řadící páce řadím opatrně 
„za jedna“, a to směrem k sobě a 
dolů, pouštím spojku a zlehka 
přidávám plyn. Autíčko se odlepí 
od chodníku a moje ruka posouvá 
řadící páku tak, aby se ulevilo 
převodovce zařazením druhého 
rychlostního stupně. Ještě se 
seznamuji s tuhostí brzdového 



 

 

 

pedálu a vyjíždíme z vilové čtvrti na hlavní silnici. Prakticky na první křižovatce jsem přecenil pružnost 
motoru, který mi chcípl. Ale na krátký povel klíčku opět oživl a my mohli pokračovat. Za „testovací úsek“ 
jsem vybral stoupání brdskými lesy. Francouzské vozítko je vybaveno pouze třístupňovou převodovkou, ale 
neměl jsem pocit, že by mi nějaký rychlostní stupeň chyběl. Ne tedy, že by Renault na sešlápnutí nějak 
závratně zrychloval, ale zvuk motoru mi dával najevo, že jedu rychle, tak jsem přeřadil na trojku. Rychloměr 
ukazoval závratnou rychlost někde kolem padesáti kilometrů za hodinu. Ale to bylo v pořádku, nechtěli jsme 
přece dopadnout jako řidič Fabie, kterého za asistence Policie natahoval pracovník Odtahové služby na svoji 
odtahovku. My jsme pomalu projeli okolo a pokračovali vzhůru. Musím konstatovat, že vozítko se 
stoupáním nemělo žádný problém a plynule zdolávalo metry černého pásu silnice směrem vzhůru. 
Vzpomněl jsem si v tu chvíli na Simku 1000, která měla motor 944ccm, pár koníků navíc a deset let výroby 
k dobru. Žádný velký rozdíl jsem ale necítil. Jistě že se Simkou bych byl rychlejší, ale o tom to není. Na 
příhodném místě jsem otočil bílého krasavce směrem dolů a jal se testovat podvozek a brzdy. Ani zde na 
mne nečekalo žádné nepříjemné překvapení a zakrátko jsme byli zpět v Řevnicích. Ještě několik fotografií u 
místního zámečku. Vůz je tak malý, že jsme se bez problémů pohybovali po chodníku, ale nikomu to 
neříkejte ☺. Z každé křižovatky se Renault 
dostal tak rychle, jak bylo třeba, abychom 
nezdržovali provoz. Vždy byl zvukový 
doprovod motoru neadekvátně větší než 
jeho výkon, ale to znají všichni majitelé 
vozů s motorem vzadu.  
   Ale to už má krátká jízda končí a parkuji 
opět u chodníku domu. I těch pár 
kilometrů stačilo pro udělání si obrázku o 
malém francouzském Renaultu. 
V poválečných letech, kdy lidé své peníze 
investovali do obnovy svého života, 
bydlení, rodiny, byl malý Renault 4CV  
naprosto dostatečným a myslím i milým společníkem. Jak šel čas, potřeby lidí se měnily, a s nimi i vůz, jež 
opanoval jejich garáž. Dnes je Renault k vidění pouze na veteránských srazech a to ne v množství, které by 
bralo v potaz počty dovezených 4CV do Československa. Jedinou výjimkou je táborský R4CV, o kterém 
jsme již psali ☺. I tohoto bílého krasavce můžete občas vidět na různých veteránských podnicích, jak ho 
jeho majitel s láskou vede po rozličných cestách české krajiny. 
   Pro mne byl Renault 4CV zpříjemněním všedního pátečního večera a já děkuji panu Kepkovi za zapůjčení 
jeho plechové lásky. 
Přeji ještě hodně 
společných vyjížděk, 
pohodových 
kilometrů i 
zvídavých pohledů 
okolních lidí.  
       
                 
 
 
 
Text a foto:  
Michal Primák         



 

 

 

Walter  
 
   Jedním z větších výrobců automobilů 
v předválečném Československu byl 
Walter Jinonice. Všichni známe Aero 
nebo Pragu, je škoda na tohoto výrobce 
zapomínat. Pojďme si automobily, dnes 
zřídkakdy k vidění, připomenout.  
 
   Na počátku století se obdobnou cestou 
vydalo mnoho výrobců automobilů. Začínali  
výrobou kol či dostavníků, přidáním motoru 
se jejich výrobky měnily na motocykly či 
voituretty a později se dopracovali 
k automobilům. I Josef Walter prošel 
podobnou cestou. Na pražském Smíchově začínal s opravami bicyklů, později je i sestavoval z nakoupených 
dílů. Od toho byl krůček k motorovým kolům, resp. motocyklům. Ty se značkou Walter se vyznačovaly 
zejména kvalitním dílenským zpracováním a spolehlivostí. Stávaly se tak velmi žádanými a Walter 
prosperoval.  
   První automobil přišel v roce 1909, ale moc úspěšný nebyl. To tříkolkám Walter se dařilo podstatně lépe. 
Ale v letech 1913-1914 se výrobní program přesouval více k automobilům, které motocykly a tříkolky zcela 
nahradily. První vozy Walter byly tedy dodány zákazníkům v roce 1913. Jednalo se o typy W I a W II. 
prvně jmenovaný se začal hned následující rok sériově vyrábět. Ale jednak vyhoření části továrny a první 
světová válka rozmach firmy zabrzdila.  
   Po válce byla veřejnost seznámena s modelem WZ (později WIZ) který šel záhy do výroby. Úspěch 
zaznamenal Walter nejen na mezinárodní výstavě automobilů v Praze v roce 1921, ale rovněž na závodních 
kolbištích.  
   V průběhu dvacátých let Josef Walter vedení firmy opouští, resp. je nucen opustit. Ukázala se nevýhoda 
Waltera jako akciové společnosti. Do vedení šli jiní. Z třicátých letech můžeme znát Waltery jako výrobce 
licenčních vozů Fiat.     
   Nejluxusnějším Walterem byl Royal, kterým se automobilka snažila konkurovat kopřivnické Tatře 80. 
V konkurenčním boji ale Walter podlehl. Po druhé světové válce je ještě krátce spojován s výrobou Aero 
Minor II, ale ve výrobním programu již převládá výroba pro letecký průmysl. Poválečné znárodňování bylo 
v Jinonicích rychlé a výroba automobilů 
skončila definitivně. 
   Dnes je automobil Walter k vidění tak 
v muzeu a to ještě výjimečně. Na srazech 
budete muset mít velké štěstí, abyste nějaký 
viděli. A pokud to štěstí budete mít, půjde 
nejspíš o licenční Fiat. Po kvalitních a 
respektovaných vozech se téměř slehla 
zem. 
 
Text: Michal Primák    
Foto: Michal Primák a jeho archiv 
    
 
Walter Standard 6 z roku 1931 se 
zakázkovou karoserií Petera a syn 
z Vrchlabí, vystavený v NTM Praha. 



 

 

 

Výročí čs 
 
   Náběh výroby nového modelu je sledovanou a oslavovanou 
událostí, jeho derniera se titulním stránkám periodik zpravidla 
vyhýbá. Ale my si připomeneme 1. srpen 1969, kdy skončila 
výroba Škody 1000 MB. První skutečně lidové 
československé vozidlo poválečného období prodělalo 
sedmiletý vývoj a jeho výroba i dodávky začaly rokem 1964. V 
průběhu oněch pěti let produkce se řada rozrostla mimo běžný 
model také o elegantní MBX, nepříliš známé MBG a skromné 
MBT, určené výhradně na export. Přes počáteční kritiku 
poruchovosti a nedodělků lze řící, že 1000 MB byl ve své době 
vůz světových parametrů, jehož koncepce plně odpovídala tehdejším trendům: viz podobné řešení u VW, 
Renaultu, Simky, NSU, BMW, atd. Nesmíme zapomenout ani na sportovní úspěchy, jmenujme úspěšné 
nasazení v dálkových soutěžích i jízdách do vrchu, a připomeňme i polozapomenutý special Studio B5. MB 
1000 je dnes nejen samozřejmostí na veteranských srazech, ale lze jej potkat i v běžném provozu.  
 
   Jsou jména, jenž nejsou dnešní veřejnosti příliš známá, ale 
jejich dílo obdivuje téměř každý. Takovým je i designer 
Otakar Diblík, který se narodil 19. srpna 1929 v Brně. Po 
absolutoriu na katedře architektury brněnské 
„techniky“ pracoval až do 60. let na dodnes známých a 
mnohdy legendárních projektech. Takovým je např. obytný 
přívěs Karosa Dingo, kompletní interier nezapomenutelného 
busu Škoda 706 RTO Lux, zvaného „Brusel“, modifikace Tatry 
603, laminátová karoserie prototypu Škody 450, aj. Po 
příchodu okupačních vojsk v srpnu 1968 emigroval do Itálie, 
kde úspěšně pracoval ve výtvarném atelieru prof. Rodolpha 
Bonetta. V 90. letech se vrátil a úspěšně pokračoval v karieře 
až do náhlého skonu v únoru 2003. Na našem snímku  (mladý vousatý pán) právě cestuje „svým“ busem do 
Bruselu na výstavu Expo 58. 
 
   Nebývá zvykem, abychom v této rubrice stihli poblahopřát 
žijící legendě, ale dnes rádi činíme výjimku. Vladimír 
Hubáček, který se narodil 20. srpna 1932, je nerozlučně 
spjatý s podobou bleskurychlé modré Alpine A 110, s níž se 
postaral o mnoho bezesných nocí zejména továrnímu 
závodnímu oddělení boleslavské AZNP. Ale nebyla to jen 

Alpine – tento všestranný závodník vystřídal Octavie TS, 

„osmičky“ Renaulty – běžné i Gordini – a této značce zůstal 

nadlouho věrný: následoval R 12 Gordini a pak už jen nízké a 

nekompromisní Alpine. Jeho hvězda zářila především v 70. 

letech, kdy se bez něj neobešel snad jediný významnější 

závod. My dříve narození jej pamatujeme i ve dvojici se 

spolehlivým Vojtěchem Riegerem, jenž mu dlouho četl itineráře. Vladimír Hubáček dodnes uchovává jednu 

ze svých vzácných alpinek a společně se synem ji občas představí na srazech historické sportovní techniky. 
Panu Hubáčkovi přejeme do dalších let pevné zdraví, elán, životní pohodu a spokojenost. 
 

Text: Pavel Kopáček      Foto: Archiv Pavla Kopáčka 



 

 

 

Výročí zahraničí 
 
   Mezi čtenáři jistě není nikdo, kdo by neznal proslavenou značku Alpine, derivát francouzského Renaultu. 

Její zakladatel Jean Rédélé zemřel 10. srpna 2007 v Paříži. 

Rodák z francouzského Dieppe, závodník a vynikající letecký 

pilot se proslavil rovněž jako nejmladší prodejce Renaultu v celé 

Francii. Svou karieru započal startem na upraveném Renaultu 

4CV v závodu do Rouenu a hned triumfoval. Věřil v potenciál 

malého čtyřválce „želvičky“ a neustále jej zdokonaloval. Značku 

Alpine založil v roce 1955 na počest vítězství v Alpském poháru. 

Prvním speciálem značky se stala A 106, ale doslova světovou 

proslulost mu přinesla A 110, vyráběná v několika versích, a to 

nejen ve Francii, ale i v Brazilii jako Willys Interlagos nebo v 

Bulharsku pod názvem BulgarAlpine. Později pokračoval 

úspěšnou řadou A 310 a A 610. Alpine se stala v roce 1973 

součástí Renaultu a nemůžeme nevzpomenout celou řadu modrých alpinek, které vítězily pod 

československou vlajkou. 
 
   Přezdívku „Létající Mantovan“ si za své výkony vysloužil 

Giorgio Tazio Nuvolari, jenž zemřel 11. srpna 1953. Rodák z 

italské Mantuy sbíral po celou dobu aktivní závodnické činnosti ty 

nejvzácnější trofeje: Mille Miglia, LeMans, Targa Florio či RAC 

Trophy. Závodit začal jako mnoho jeho současníků na 

motocyklech, ale již v roce 1932 zvítězil jako člen továrního 

teamu Alfa Romeo.  Značce zůstal věrný, třebaže se zúčastnil 

závodů i se svým Bugatti. V polovině 30. let porazil celou 

německou závodnickou elitu na Stříbrných šípech obou značek, a 

to na podstatně slabší Alfě. Po válce se snažil navázat na své 

předešlé úspěchy, ale to se mu již tak dalece nepodařilo. Osudným 

se mu stala mozková příhoda, jíž v roce 1953 podlehl. Tento 

znamenitý jezdec se zařadil do galerie takových es, jakými byli Fangio, Varzi, von Stuck či naše Eliška 

Junková, s níž jej pojilo dlouholeté přátelství.  
 
   Zrod legendy bývá často vcelku nenápadný. Dne 11. srpna 1966 se poodhrnula rouška, skrývající doposud 

tajený Chevrolet Camaro, který toho dne poprvé opustil výrobní linku v ohijském Norwoodu. Třebaže 

některé prameny uvádějí odlišná data, přidržíme se tohoto jubilea. 

Dodnes proslulou zbraň proti konkurenčnímu Mustangu. Model, 

dnes vyráběný již v páté generaci, nabídl v letech 1967 až 1969 

obvyklý bezpočet kombinací motorů, převodovek a karoserií. K 

disposici bylo coupé a convertible, poháněná řadovými šestiválci 

nebo V8 až sedmilitrového objemu, čímž se Camaro úspěšně 

zařadilo do charismatických Muscle cars. Druhá generace přišla 

na svět s ročníkem 1970 a setrvala až do nástupu tzv. 

„plasťáku“ o 12 let později. V té době Camaro postihla 

nevyhnutelná rána ropné krise, takže štíhlý a nízký vůz už jen 

vypadal výkonně. Ovšem k VéOsmičkám bylo možné sehnat tolik 

kvalitních doplňků, že se kupátka stala opět symbolem. Camara si 

samozřejmě našla cestu i k nám, jezdila zde v poměrně hojném 

počtu, ale postupně přibývalo kousků, zmrzačených odpudivým 



 

 

 

„tuningem“ v podobě podprahových výfuků, válcových pneumatik a zdvižené zádě. Skutečné Camaro však 

bylo vždy štíhlé a nevtíravě elegantní. 
 
   Jeden z nejvýznamnějších asijských strojírenských koncernů, Toyota Motor Company, zahájil 18. srpna 

1937 činnost. Byl součástí konsorcia Toyota Automatic Loom 

Works  a zaměřil se na stavbu nejdříve užitkových a krátce nato i 

osobních vozů, tehdy samozřejmě podle zahraničních (většinou 

amerických), legálně či nelegálně získaných vzorů. Prvním 

hromadně vyráběným modelem se stal v roce 1936 typ AA, což 

byl jen nepatrně upravený Chrysler Airflow. Toyota se stala 

významným dodavatelem válečné techniky japonskému imperiu 

a jako taková mohla obnovit výrobu až se souhlasem Spojenců. 

Její rozmach nabral raketové tempo v 60. letech, kdy začal růst 

exportních dodávek do celého světa a tato tendence se ještě 

rozvinula o dekádu později, kdy na svět dolehlo několik ropných krisí. Výčet úspěšných modelů by byl 

nekonečný, zmiňme namátkou luxusní Crown, sportovní GT či malou Coronu, dovezenou jednorázově i k 

nám. 
 
   Symbolem rumunského automobilového průmyslu je u nás určitě Dacia 1300, která poprvé vyjela 23. 

srpna 1969. Fakt, že francouzská vláda svolila k poskytnutí 

licence nového a atraktivního modelu s velkou budoucností, je 

následkem určitého politického uvolnění a nadějí po inauguraci 

Nicolae Ceausesca v 60. letech (ovšem ten se postupně zjevil ve 

své pravé podobě). Po první Dacii 1100 (Renault 8) a Dacii D6 

(Renault Estafette) se tak na východní trhy dostal jeden z 

nejmodernějších vozů tehdejší doby. Postupně doplnily základní  

sedan také break a pick-up; pokusy o coupé či provedení 4x4 

byly již čistě rumunskou záležitostí. Koncem 70. let se objevila 

modifikace pod názvem Dacia 1310, ale to již bylo renome 

značky poznamenáno kolísající kvalitou a výpadky v dodávkách náhradních dílů. Postrachem majitelů Dacií 

se stala všudypřítomná korose, což se ovšem dá chápat jako „dědictví“ Renaultu. Desetitisíce Dacií 

obohatily náš trh a i dnes je můžeme potkat, mně se to stalo zrovna včera (27.8.2014) ☺ … 
 
   Vincenzo Lancia, narozený 24. srpna 1881 v italském kraji Piedmonte, je zakladatelem značky, která 

zůstane navždy v srdcích milovníků rychlosti a čistokrevných 

sportovních vozů – třebaže dnešní Lancia se nebezpečně naklání 

přes hranu útesu. Lancia začal svou technickou praxi ve firmě 

Giovanniho Ceirana (později také výrobce aut), ale již v roce 

1899 nastoupil k turinské firmě Fiat, kde se začal věnovat 

závodní karieře. V roce 1906 zakládá vlastní strojírnu pod svým 

jménem, rozchází se s Fiatem, i když na vozech této značky 

několik dalších let pořád soutěží. Během krátké doby vybudoval 

obchodně zdatný Lancia strojírenské imperium, které proslulo 

nejen výrobou aut, ale i užitkové techniky, prostředků městské dopravy, železničních vozidel i zbrojní 

techniky. Vincenzo Lancia podlehl v roce 1937 následkům srdečního infarktu, o jeho firmu se postarali 

dědicové. Ze stěžejních modelů jmenujme Lambdu, Artenu, Appii, Fulvii, Deltu či užitkovou Esagammu. 
 

Text: Pavel Kopáček      Foto: Archiv Pavla Kopáčka 



 

 

 

Čistě osobní vzpomínka! 
 
   Vážení přátelé, dovolte mi malým článečkem a několika fotografiemi uctít 
památku jedinečného člověka – muže, který bezpočtem svých tváří dokázal 
pozvednout náladu i v těch nejsložitějších životních situacích, jedinečného a 
nenahraditelného herce, který se narodil právě před stoletím v den, kdy píši 
tyto věty. 
 
   Louis German David de Funès de Galarza byl noblesním člověkem s 

temperamentní krví španělských předků. Narodil se 31. července 1914 v městečku 

Courbevoie (dnes součást pařížské aglomerace). Není důležitý jeho životopis, 

ostatně sem ani nepatří … 
   Jeden z geniálních komiků 20. století nikdy neměl 

řízení auta v lásce, i když i v soukromí „sedlal“ Citroën 

DS (mimo jiných) – ale raději se nechával vozit. Ale 

nemohu nevzpomenout desítky rolí, jež mu přidělily 

volant, ať již „naživo“ či trikově. Unikátní boje s lehce 

jdoucím řízení luxusních ID a DS, nezkrotné pohyby při 

řízení Peugeotu 504 či Renaultu Caravelle, naprosto 

neuvěřitelné četnické eskapády se Simkami Aronde, role 

hecujícího spolujezdce v BMW 507, rtuťovitého 

komisaře Juva na zadním sedadle Fantomasova 

Cadillaku či kulinářského experta měnícího maskování v 

prodlouženém Mercedesu. 
   Bez auta si jej nedovedu představit, stejně jako bez 

hrdosti na svou vlast, na francouzskou hymnu a vlajku. 

Takový morální a osobní kredit měl člověk, jehož 

výkony budou navždy rozveselovat statisíce vděčných 

příznivců, k nimž se řadím i já. 
   Tedy: na věčnou památku genia filmového řemesla, 

který uměl vše, aby rozdal ještě více … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
             
  
  

               Louis de Funès   R. I. P. 
 
Text: Pavel Kopáček         
Foto: Archiv Pavla Kopáčka 



 

 

 

Smutné výročí 
 
   Dokonalý gentleman ve sportovním řidičském obleku, lehkým úsměvem ve tváři, 

nesoucí rysy dědičné podoby, sedící či ležerně stojící u nádherné La Royale, postavené 

pro Armanda Esderse … Tak si jej podle snad nejznámějších dobových fotek 

představuji ... 
 
   Jakkoli znamenitý, jakkoli nadaný, jakkoli lidsky i odborně na výši, žádný člověk neunikne svému 
předurčení. Tak i 11. srpna 1939 odstartoval do své poslední jízdy Jean Bugatti. 
   Narodil se jako Giano Berto Maria Carlo Bugatti v Kolíně nad Rýnem, kde rodina Bugatti tou dobou 
sídlila. Nedlouho poté rozhodl budoucí Patron Ettore o přestěhování celé rodiny do Molsheimu, přesněji do 
Dorlisheimu, tehdy ještě nevýznamného městečka v Alsasku. Nově založená továrna si brzy získala své 
příznivce, Ettore pracoval pro továrnu Peugeot a mladý Giano si začal říkat Jean, pod kterýmžto jménem jej 
známe dodnes. 
   V letech první světové války mladý Jean i s celou rodinou pobývá v Miláně, odkud pocházeli předkové 
slavné rodiny Bugatti. Po podepsání mírových dohod Francie připojuje Alsasko ke svému území. 
   Rodinný podnik v Molsheimu, vedený pevnou a nesmlouvavou rukou Patrona, se opět rozbíhá. Jean brzy 
projevil vynikající technické nadání, orientované zejména na design. Jeho návrhy byly sice úžasné, ovšem 
velmi často vyústily v ostré srážky s Patronem, který tvrdohlavě zamítal jakékoliv inovace, vylepšení a nové 
nápady. Jean sice v továrně dokázal nadchnout mnoho lidí, ale na samotný příkaz Ettora se směl posadil za 
volant ostrého závodního modelu jen při předváděcích jízdách či záběhu. O účasti v závodech se diskuse 
jednou proždy nevedly … 
   Gloriolu jedinečnosti nese Jeanova kreace na chassis Bugatti 57 S, zvaná „Atlantic“, další  karoserie, 
zvané Atalante, Stelvio či Ventoux, nebo legendární a v úvodu zmíněný 41 A. Esderse. Nesmíme 
zapomenout ani na okruhové specialy pro LeMans. 
   Zajímavý a nepříliš známý je vztah mladého Jeana s Eliškou Junkovou. Ta byla v Patronově podniku 
častým a vítaným hostem a těšila se úctě a oblibě celé rodiny. Jean jí údajně prokazoval náklonnost, 
přesahující pouhé přátelství ještě v době manželství s Čeňkem Junkem. Po jeho tragické smrti ji snad měl i 
požádat o ruku, ovšem detaily tohoto vztahu zůstanou asi navěky pod rouškou tajemství, a snad je to tak i 
dobře. Důvěrné záležitosti jsou věcí výhradně zúčastněných osob. Paní Eliška ale odmítla a každý šel svou 
vlastní životní cestou. 
   Ta Jeanova skončila v rozkvětu jeho tvůrčích sil, uprostřed nadšení a s tisíci nápady, které chtěl přenést do 
skutečnosti. Osudným se mu stala zkušební jízda jednoho z vítězných vozů (model 57) populární 
francouzské čtyřiadvacetihodinovky. Motor byl čerstvě seřízený a Jean chtěl ještě před setměním prověřit 
jeho výkon. Patron k testovacím účelům nechával uzavírat část silnice, vedoucí k Molsheimu a Jean se tedy 
bez obav posadil za volant a takřka závodním tempem vyrazil na hlídanou trasu. Neměl tušení, že ve stejné 
chvíli vyhodili z nedaleké taverny v Duppigheimu  opilého venkovana, který venku nasedl na kolo a 
nejistým pohybem odjížděl k hlavní silnici. Světlomety Jeanova specialu se objevily za poslední zatáčkou 
jako krátery dvou žhoucích sopek a vyhledaly zmatenou postavu opilce, vjíždějícího bez rozmyslu přímo 
před chladič Bugatti. Vteřinové rozhodnutí …. Jean ve snaze ušetřit život hloupého opilce prudce strhává 
volant ke straně, Bugatti se smýká, a v plné rychlosti naráží do vzrostlého stromu. Děsivá rána, kterou 
nadějný Jean už ale neslyší … Zlomek vteřiny stačil k jeho bezživotí, už nevnímá, jak se roztříštěné a 
pokroucené závodní Bugatti převrací do příkopu, nevnímá volání kolemjdoucích, utíkajících k místu 
tragedie, nevnímá nic z tohoto světa. Jean Bugatti je už v této chvíli na cestě k nebeskému rýsovacímu 
prknu … Pozemská etapa jeho života skončila v troskách slavného vozu … 
   Říká se, že Patron se z tohoto neštěstí už nikdy nevzpamatoval. Ostatky svého syna nechal uložit v rodinné 
hrobce a uzavřel se do sebe. 
   Místo tragické události z roku 1939 připomíná pomníček, k němuž občas někdo položí květiny. Pokud se 
tam někdy vypravíte, učiňte to samé, prosím ... 



 

 

 

 
 
 
 
Text: Pavel Kopáček 
Foto: Archiv Pavla Kopáčka 



 

 

 

 

Simca 1000 a Talbot Solara Pullman 
 
Při jednom skenování starých fotografií mne napadlo, kam se podělo tolik aut, která jsem znal, a nyní 
si na fotkách prohlížel. Nápad na novou rubriku byl hned na světě. Pojďme spolu najít auta, která 
brázdila naše silnice a slehla se po nich zem. Máte-li novější fotografie hledaných vozů, znáte jejich 
novější historii nebo je dokonce vlastníte, napište nám. Pro ty, co nás dovedou k současnosti 
hledaného vozu, připravujeme malé dárky z naší připravované edice suvenýrů. Zahrajme si spolu na 
detektivy ☺☺☺☺. 
 
   Prvním vozem je Simca 1000 modelového provedení 1961-1965. Ano, z fotografií to tak nevypadá. Přední 
čelo, interiér a další markanty ale prokazují tento rok, ač jeden z majitelů vůz nalakoval na žluto a vybavil 
nápisy „Rallye 2“. Vůz jsem fotil někdy kolem roku 2001 v Jirnech u Prahy. Později byl prodán někam na 
Mělnicko. Vůz měl sloužit snad pro manželku majitele, už přesně nevím. 

   Druhý z vozů jsem vlastnil někdy kolem roku 2000. Jedná se o Talbot Solara v akčním provedení Pullman. 
Vůz byl ve stavu, vyžadující brzkou renovaci, což tehdy nebylo u těchto vozů běžné (a není ani dnes). 
Pullmann byl opatřen dvoubarevným lakem, hlinikovými koly Pedrini, semišovým interiérem a pokud mne 
paměť neklame, i automatickou převodovkou (?). Prodal jsem jej do pražských Holešovic nějakému 
asistentovi tehdejšího starosty Prahy 7. Zdali-pak talbotek přežil do dnešních dnů? 

  
    Znáte osud Simky 1000 nebo Talbotu Solara? Napište nám na michal@simcacentrum.cz. 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! 
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