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Vážení přátelé, příznivci a čtenáři, 
 
když jsme takhle poslední říjnový pátek jeli na rodnou Vysočinu položit dušičkové věnce na hroby, všiml 
jsem si jedné věci, kterou jsem dosud nezaregistroval. Na běžné trase přes Pelhřimov, Jihlavu a Žďár jsme v 
mlhovitě dušičkovém ránu míjeli desítky hřbitovů – a hle: tam, kde přes rok bývá opuštěné parkoviště, v 
nejlepším (nebo nejhorším?) případě jakýsi novotvar na čtyřech kolech, jsme míjeli (a fotili) žigulíky, stovky 
škodovky, dacie i další klasické kusy z bývalé Mototechny. Kde bydlí tihle krasavci přes zbytek roku? Je to 
jasné, ve venkovských garážích a stodolách, daleko od dunících autostrad a přeplněných měst. Letos jsem to 
zpozoroval, takže příští rok už budu nachystaný, připravený a jakmile splníme svou morální povinnost k 
našim zesnulým, začnu objíždět venkovské hřbitůvky a hřbitovy – a třeba z toho bude zajímavý fotoserial. 
Nezkusíte to u vás taky tak? 
 
 
 
S přáním příjemných podzimních dní a hezkého počteníčka srdečně váš   
 

  Pavel Kopáček 
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Podzimní akce Citroënářů 
 
   Se vzdalujícím se létem pomalu končí pravidelné klubové aktivity. O jednom podzimním nás informovala 

pravidelná a věrná čtenářka Simona Mojtová, a samozřejmě přiložila i foto. Sraz, pořádaný Citroën klubem 

se konal poslední 

zářijový week-end v 
AC Červená stráň u 
Slaného. Sjely se 
převážně youngtimery 
a vozy novějších 
ročníků, ale vybrali 
jsme pro vás aspoň pár 
fotek strojů, jenž se 
„vejdou“ do našeho 
věkového omezení. 
Třebaže autorka fotek 
nemohla zůstat až do konce, sraz si pochvalovala, přestože se podle jejích slov sjelo „jen“ 20 aut ☺. Ještě 
jednou díky a těšíme se na další setkání s dvojitou krokví! 
 

Text: Pavel Kopáček      Foto: Simona Mojtová (Simča CX) 

 
 



 

 

 

Do cíle! 
 
   Málokdo bez okolků přizná, že vůz, který 

prezentuje, je jen replika. Muzeum sportovních 

vozů v Lánech s tím problém nemá. My ale 

vynecháme všechny formule, repliky i 

motocykly a podíváme se společně na několik 

klasických veteránů, ať již v sériovém, nebo 

závodním provedení, které toto muzeum 

vystavuje. A i když mě osobně přijde muzeum 

trochu „sterilní“, je na co se dívat.          
 
Text a foto: Michal Primák  
 
 
                                                                                                                  Ford Escort „Psí kost“  

     Ford Escort RS2000 byl jeden z prvních mých angličáků ☺.              BMW 1800TI stojí v muzeu na prázdných gumách nabouraný 
        z posledního závodu. On ho někdo za 45 000Eur koupí? ☺ 

    Fiat X 1/9 je jeden z nejdostupnějších sportovních veteránů…                                  … a Porsche 911 nejčastější.     
 



 

 

 

             Dovedete si představit, jet s tímto 270km/h? ☺                                      Tatraplan T602 – česká klasika. 

       De Lorean DMC 12, hliníková klasika amerických dějin.                   Saab Sonett III, pozapomenutý švédský sporťák nebyl neznámý ani  
                                                                                                                                   na československých silnicích. 

Prototyp coupé na podvozku Aero Minor II je rovněž na prodej.                        Československý supersport Tatra V8!  
 
 



 

 

 

 

POWER  BIG  MEET  2014: Bouře motorů na jihu Švédska 
 
   Poprvé jsem o téhle monstrakci četl v motoristickém časopisu ze „znepřátelené ciziny“ ☺ někdy v půli 80. 
let, a také na srazech, konaných před rokem 1990 prosákly nějaké informace, že „Švédové pořádají něco 
velkýho“. Kdosi prý měl i videozáznam, ale ten jsem neviděl, takže jsem byl odkázaný jen na tiskové 
informace, které jsem sháněl 
všude, kam jsem cestoval. 
Bylo jich celkem dost: 
obrovský sraz amerik, trucků, 
motocyklů, místo konání ve 
švédském Västeråsu, ohromná nabídka dílů, doplňků, literatury – ale pořád jsem neznal nikoho, kdo tam byl 
osobně. Až kamarád z Německa, tehdy majitel Corvetty 454 1969, Jeepu a jedenácti brouků, mi ukázal hrst 
fotek a řekl, že tam ani s foťákem nemá cenu jezdit. Což byla tehdy vzhledem k nutnosti koupě kinofilmů 
naprostá pravda. Ano, digitální přístroje existovaly už v 80. letech, ovšem jen kusově … 
   Teprve po roce 1990 se tam začali vypravovat i čeští amerikanofilové, nejdřívě nesměle, pak ve 
skupinkách, a dnes – dnes už naprosto běžně. Ani nemusejí sedět v okřídleném bouráku, mnozí volí z 
praktických důvodů pojízdný „bydlík“, jiní své momentální auto na běžné ježdění. Nakonec, mimo amerik 
se do Västeråsu sjíždí i velké množství evropských oldtimerů, různých překopávek, ale i obyčejné současné 
techniky. 
   Podívejme se trochu do historie tohoto setkání. Jeho oficiální název zní Power Big Meet (ale používá se až 
od 80. let). První sraz party nadšenců proběhl v prázdninách 1978 a necelá pětistovka účastníků přijela 82 
amerikami a několika desítkami evropských aut. Tohle všechno se konalo v Anderstorpu a místo srazu se 
pravidelně měnilo – samozřejmě, nikdo nepočítal, že se z toho vyvine stěhování národů. Tak se majitelé 
detroitského (i jiného) železa postupně sjížděli do Jonköpingu, Norköpingu a dalších míst, až v roce 1984 
natrvalo zakotvili v městě Västerås (s výjimkou roku 1986), kde postupně přibývala nutná infrastruktura – 
ale hlavně, lokalita se dostala do podvědomí všech zájemců, a pak už jen stačilo obeslat kluby pozvánkami, 
nechat proběhnout tiskovou inserci a oznámení, a stejným motorovým jazykem hovořící nadšenci celého 
světa se postarali o zbytek. Postupem času se tahle akce stala bezkonkurenčně největším srazem US Cars na 
světě, ani v domovské Americe neexistuje setkání, které by se tomuto podobalo. 
   Jakkoliv mě to předtím lákalo, dnes po výletu na jih Švédska netoužím. Jednak kvůli podkopanému zdraví, 
jednak kvůli dlouhé cestě a nepohodě a jednak jsem taky zlenivěl … ☺. Ovšem řada přátel a kamarádů mě 
zásobuje fotkami svými i cizími. Díky Petru Sochůrkovi a jeho nezištnému a laskavému poskytnutí velkého 
množství fotografií budete mít příležitost nakouknout pod pokličku a aspoň trochu ochutnat panující 
atmosfery. Jen pro úplnost, letos počet účastníků překročil 22 000 ... 
   Dovolíte-li mi na konec trochu osobního náhledu, tak se musím přiznat, že mě každý další ročník přináší 
větší a větší zklamání. Americká produkce byla ve Švédsku vždy podstatnou částí autoparku a proto také 
tahle účastnická základna. Vím, že bych neměl posuzovat auta nesmiřitelným a nemilosrdným pohledem 
zarytého veteranisty a puntičkáře, jímž (někdy k dobru a někdy ke škodě) jsem, ale občas mi téměř puká 
srdce lítostí, když vidím skupiny zchlastané mládeže, vozící se na střechách a kapotách aut, tuny nepořádku, 
lahví a všeho možného odpadu kolem – ale zejména trosky, které by měly mít místo buď v renovační dílně, 
nebo na nejbližším vrakovišti. Říkám si, že Švédsko, jinak země s celkem přísnými a důsledně vymáhanými 
zákony, má celkem benevolentní přístup k odpudivým prorezlým a zohýbaným hrůzám, plazícím se z 
posledních sil. Ano, ve Västeråsu uvidíte i perfektně renovovaná vozidla všech ročníků a typů, rody, 
kustomy, leadsledy a další americké speciality, ovšem otřískané a děravé popelnice s visícími dveřmi celý 
dojem kazí – i když je možné, že jen mně osobně … �. 
Takže se nyní podívejte na výběr fotek Petra Sochůrka, kterému patří ještě jednou velký dík! 
 

Text: Pavel Kopáček       Foto: Petr Sochůrek 



 

 

 

                  Nezabloudíte, ani když jedete poprvé …                             Chevrolet Chevelle Wagon, polovina 70. let – vzácně původní. 
 

    Švédsko je zemí amerik – a tahle lavice taky asi nevyrostla                  Přívěs by za každým evropským autem vypadal normálně, 
                                             v lese …                                                                     za Imperialem ´66 je docela srandovní … 

       Star Chief Catalina byl na špičce Pontiaku ročník ´55.                     Otevřený Oldsmobile 1964 je určitě rodinným klenotem! 
 
 



 

 

 

     Full Size Chevy ´58 při cruisingu stanovým městečkem …                     Vkus nebo inteligence? Zřejmě deficit obojího …�. 

                           Visitka návštěvníků srazu …          Jde to i jinak – nádherné Camaro a čisto kolem … 

      Vulgárně gestikulující puberťák potřebuje pár přes hubu,  Chevrolet ´51 má ještě šanci – v dobrých rukou ovšem … 
                  posádka detox, a vrak Chevy už jen lis �. 
 
 
 
 



 

 

 

            Vzácný Plymouth Barracuda Coupé u nás také jezdil …                 Edsel Villager ´59 už neměl šanci napravit reputaci firmy … 
 

 
      Na jednu stranu je Švédsko průkopníkem bezpečných aut, na druhou stranu nechá v provozu střepy, které jsou ostudou silnic.  
                                                           Co majitele vede k téhle exhibici? Mindrák? � 

            Lincoln Continental ´75 s nedostižným komfortem …                Pontiac Bonneville Wagon ´69 s „nepatrně“ nesedící maskou,  
                                                                                                                                  ale jinak nádherný a vzácný … 
 
 



 

 

 

         Tohle chytne za srdce, za rozum i za peněženku …            Běžná praxe řazení aut dle roku výroby a značky by tady asi nešla … ☺ 

                         Mustang s „kolty proklatě nízko“!                              Lepší stránka srazu: krásný Olds, čisto a evidentně normální lidé. 
 

                          Elegantní profil Fordu T-Bird ´63 …                                     Tahle příď zdobila Ford V8 pouze u ročníku 1938! 

 
 



 

 

 

           Shelby GT 350 ročníku ´69: zběsilý a nesmiřitelný!                  Cadillac 62 Coupé deVille ´56 v úžasném designu i provedení … 
                           Ale také „Top Condition!“ 

High Society: Caddy ´59 vedle Jeepu, s nímž přijel autor snímků!           Caddy ročníku 1965 znamená definitivní konec záďových ploutviček. 

 



 

 

 

 

Veteranské hemžení na Táborsku 
 
   Dobrá je každá tradice, vynikající je pak ta, 
která dává svými úspěchy oprávněný předpoklad 
stát se  - pokud ne rovnou akcí celostátního – tak 
přinejmenším jihočeského významu. Mluvíme 
samozřejmě o vyhlášené Čelkovické jízdě, jež se 
letos konala již po třinácté, jako obvykle v první 
říjnovou sobotu! Krásná akce, za níž stojí celá 
táborská strojní průmyslovka, se vydařila i letos, 
když samozřejmě odmyslíme rozmary počasí. 
   Pořadatelům se povedlo vyhnout se 
dopravnímu kolapsu v úzkých uličkách 
„Maredova vrchu“, které se v minulosti během 
chvíle zahltily a představovaly těžko řešitelné 
obtíže. Po registraci v arealu průmyslovky postupně odjížděli účastníci na tradiční místo startu u 
čelkovického mlýna, odkud po odmávnutí pokračovali stanovenou trasou. Ještě jednu smysluplnou inovaci 
jsme zaznamenali: mezi jednotlivými kategoriemi vozidel byly krátké přestávky, takže vše probíhalo plynule 
a myslíme, že nebyl jediný důvod k výtkám ze strany posádek. Trasa vedla opět malebnými silničkami 
Táborska přes Sudoměřice a Bechyni a akce vyvrcholila obvyklou odpolední přehlídkou na historickém 
Žižkově náměstí v Táboře. 
   Co jsme všechno viděli? Malou ochutnávku dostanete na fotkách, ale vězte, že Čelkovická jízda se už 
natolik dostala do podvědomí, že výjimkou nebyli účastníci, vzdálení několik hodin cesty. Obvyklá plejáda 
jednostopých strojů zahrnovala i jedinečné a sto let staré exempláře, osobní a lehká užitková technika sahala 
věkem od 20. do 90. let a objevilo se i několik dosud neviděných strojů. Samostatnou zmínku zaslouží 
každoroční účast záchranných vozidel veteranského věku – některá dokonce dosud v aktivní službě. 
Třešničkou na dortu pak byla účast těžké techniky v držení sběratelů i SDH, jmenujme nejen dobře známý 
válečný cisternový Henschel táborských hasičů, ale i skříňový Steyr jejich čelkovických kolegů, původně z 
autoparku Wehrmachtu, sovětské ZILy, tatry i další vozidla. 
   O tom, že táborští mají dobře našlápnuto, netřeba pochybovat. Ve chvíli, kdy budete číst tyhle řádky, se již 

plní složka s přihláškami účastníků příštího ročníku. Co říkáte – neuděláte si za rok pěkný výlet vaším 

veteranem do Tábora? Termín se nemění – první říjnová sobota – a kvalita setkání, tak ta už vůbec ne! 
 

Text: Pavel Kopáček     Foto: Pavel Kopáček, David Kopáček 

UAZ 452 s valníkovou nástavbou jsme na téhle akci zatím neviděli.                 Fasáda průmyslovky v odrazu na dvojitém „R“. 



 

 

 

              Decentní černý a za chvíli další v nevinně bílé …                                             Nezaměnitelně krásná Praga Baby. 

                 „Polák“ 125 připomněl dobu závodního nasazení.                               „Oktávka“ renovovaná tak, že nenajdete chybičku! 

     Když se otáčel tenhle TA, bylo vidět, že přijelo „NĚCO“!         Těsně předválečná Praga Piccolo, aneb jde to i bez slizkého akrylu! 
 
 



 

 

 

        Elegantní Aero 30 + dobové oblečení = prvotřídní dojem!              Oldsmobile 98 manevroval ještě v době, kdy tam bylo místo … 

Tatra 12, jak ji v Kopřivnici vybavili na cestu k nesmrtelnosti!                    Snubní prsteny a láska, kterou hlídá Spirit of Ecstasy … 

 
           Oči a uši si přišly na své, a občas se potěšil i nos ☺!                              S trochou štěstí jste chytli parádní dvojici! 
 



 

 

 

                         Krásná čalounická práce na Felicii.                                                              Tatra 623, chlouba SDH! 

                               Společně z Tábora i zpět …                                                      Vplném tempu na hlavní – a byl tentam! 

           911 s krásným zvukem, jen ta „vozdoba“ v pozadí �.                          Černá kráska z Gorkého – námět na stovky fotek! 
 
 
 



 

 

 

                   Ambulance si vyklidily cestu jako kdysi …                                                 Líbí se vám? Mně strašně moc ☺! 

       Kamarádi na sebe počkali a přivezli kus poctivé nostalgie.                Dvojice rozverných aerovek nadchla víc než vozy králů. 

                 Chladné a nepřívětivé podzimní lesní šero rozsvítila nejdříve žlutá a chvilku po ní i červená. A i les jakoby zjasněl ... 



 

 

 

 

Velká dáma první republiky 
 
   Milí čtenáři a přátelé, dnes se 

poněkud odkloníme od 

zavedeného schematu, jenž jsme 

neporušili celé tři roky existence 

našeho Veteránu: poprvé 

představíme automobil, jehož 

vznik i konec spadá do období I. 

republiky, konkretně do 30. let, 

doby těsně předválečného 

rozmachu. Automobil nepříliš 

známý, v hierarchii ostatních 

někdy ku své škodě i trochu 

opomíjený, s tváří, svádějící k 

záměně s menším a mnohem rozšířenějším lidovějším modelem. Dnes zajedeme na 

známá československá letoviska, k zábavním podnikům zvučných jmen, ale i do dílen 

zakázkových karosářů – neboť všude tam jsme mohli potkat naši dnešní hrdinku, 

TATRU 75. 
 
   Meziválečný program někdejší Kopřivnické vozovky byl na jednu stranu velmi typově bohatý, na stranu 

druhou ovšem také značně roztříštěný a občas i překrývající se. V první polovině 30. let se design 

„žehličky“ již poněkud přežil, třebaže zájem kupujících se přeléval jen pomalu. Nejmenší „jedenáctka“ byla 

minulostí, „dvanáctka“ s brzdami na všech kolech se ještě nabízela, ale její konstrukční letitost již byla znát, 

velké modely 52 a 54 už jen dobíhaly, třebaže byly ve výrobě teprve nedlouho. „Třicítka“ nenávratně 

zmizela, jedinou památkou na ni zůstal agregát, montující se do Tatry 54 (54/30). Ovšem největší díl slávy si 

pro sebe urvala populární „Hadimrška“ Tatra 57 – z celého programu téhle dekády nejznámější, a také ve 

výrobě nejtrvanlivější – do samého sklonku 40. let. Záměrně jsem vynechal velké, vodou chlazené modely a 
také proslulé aerodynamické vozy s motorem vzadu – pro jejich technickou a cenovou odlišnost. 
   Současně s debutem lidové Tatry 57 započaly v Kopřivnici práce na větším typu, který by se stal zajímavý 
pro movitější kupce a neztratil proslulé tatrovácké atributy, zejména vzhledové. Že šlo o počin naprosto 
nadčasový, dokládá fakt, že se Tatra 75 (jak byla nazvána) stala první nositelkou pokrokové a tradiční přední 

masky, kterou měla dříve, než její menší 
sestra T 57a. 
   Její vývoj byl úspěšně dokončený v roce 
1933, „papírově“ se dokonce některé kusy 
v tomtéž roce i prodaly, ale její debut spadá 
dle všech dostupných pramenů do roku 
1934 na pražský autosalon. Tatra 75 měla 
za úkol oslovit průmyslníky, bohaté 
obchodníky, zahraniční diplomaty, 
zaměstnance tu- i cizozemských 
obchodních misí, ze sfery právnických osob 
pak koncerny, prosperující firmy s 
vlastenecky smýšlejícím vedením nebo i 



 

 

 

státní orgány, např. ministerstva či vládní komise s nutností representovat. 
   Konstrukčně nepřinášela 75 nic nového – osobně si myslím, že u tohoto typu a velikosti vozu by to bylo 
jen na škodu. Pro vícečlennou posádku tu byly klasické Tatry na delším rozvoru, pro ty nejmovitější pak 
velké 70 a 70a a lidé, mající daleko k bídě i konvencím, sáhli po proudnicových typech. Plechy karoserie 
byly malými hřebíčky připevněné na obvyklou dřevěnou kostru. Při pohledu na příď (teď máme na mysli 
běžný model se standardní tovární karoserií) si můžeme všimnout elegantní a bohatě niklované či 

chromované masky, v dolní části vybíhající do špičky, mírně skloněné vpřed – podobně vypadala maska i u 
T 57a (že by záměr?). Jemně vykroužené blatníky, třebaže neměly ony ostré hrany, vhodně doplňovaly 
ladnost exterieru, občas se zdobily i linkováním. Velké reflektory v leštěných pouzdrech byly standardem a 
nabídka kopřivnických karoserií zahrnovala tehdy velmi populární cabrio, sedan či limousinu. Pro názorný 
příklad si vezměme sedan: přední blatníky plynule a elegantně přecházely v široká stupátka, na jejichž konci 
se ostře zvedal radius zadních blatníků, na druhé straně zakončený obvyklou špičkou – rovněž shodný 
markant s T 57a. Kapota měla na bočních stranách podélná žebra a přístup k motoru nevybočil z 
kopřivnických zvyklostí: zvedala se celá příď včetně masky a blatníků. Na jednu stranu o něco více námahy, 
na stranu druhou naprosto bezvadný přístup ke všem částem agregátu. Seriové provedení mělo náhradní 
kolo uložené vzadu na víku zavazadelníku. Technicky nezůstala 75 nic dlužna proslavené koncepci: 
centrální nosná roura, vpředu výkyvná náprava s dvojicí příčných listových per, vzadu proslavené výkyvné 
polonápravy s jedním příčným listovým perem. Hydraulické brzdy Lockheed spolu s přesným řízením 
ozubenou tyčí podstatně přispěly k bezpečnosti a komfortnímu ovládání vozidla. Pohledem pod zvednutou 
příď si všimneme vzduchem chlazeného čtyřválce typu „boxer“ o objemu 1700 ccm a výkonu 30 koní. 
Možná si řeknete – nic moc, ale není tomu tak. Tatra 75 měla výborně rozložené „hospodaření s točivým 
momentem“, o němž si povíme později v odstavci o převodech. Běžným tatrováckým standardem byly 
snímatelné hlavy a větrák v přední části motoru. Elektrická soustava pracovala s napětím 6V. 

   Normální výbavou 
tehdejších vozů stejné 
třídy byla ručně 
řazená třístupňová 
převodovka se 
zpátečkou. Tatra 75 
měla řazení schematu 
4 + Z, přičemž 
poslední dopředná 
rychlost zároveň 
působila jako přímý 

záběr. Velkou zajímavosti zejména pro dnešní mladé veteranisty je existence volnoběžky, za příplatek 
dodávané i s rychloběhem. Ten se zapínal zvláštní pákou vedle řadící a umožňoval dosahovat nejen slušných 
rychlostí při menší námaze motoru, ale i tišší chod a v neposlední řadě i údajně menší spotřebu. Pokud 
bychom měli zajít do několika technických podrobností, tak rychloběžka de facto „půlila kvalty“, a řadit se 
mohla theoreticky při 2. až 4 stupni i při zpátečce, třebaže to výrobce neschvaloval. Pokud jste chtěli 
zacházet s rychloběhem předpisově, zařadili jste „čtyřku“ a po chvíli bez vyšlápnutí spojky i rychloběh – 
podmínkou byla klidná noha na plynu. Teprve po lehkém uvolnění tlaku na plynový pedál tam rychloběh 
hladce skočil, čili svým způsobem jakási jednoduchá varianta preselektivních převodů. Se zapnutým 
rychloběhem jste mohli i podřadit na „trojku“ - dokonce se stávalo, že s rychloběhem jste „udělali“ kopec 
snáze než na běžnou „čtyřku“. (Na tomto místě děkuji kamarádovi Fandovi Proseckému za potvrzení 
některých mých domněnek a poskytnutí detailních informací o rychloběhu! Díky!) 



 

 

 

   Račte usednout: do Tatry 75 řidič zásadně 
nastupoval pravými dveřmi, volant se nacházel dle 
prvorepublikových předpisů na pravé straně. Po 
řidičově levé noze byla rychlostní páka, páka 
rychloběhu a páka ruční brzdy. Uspořádání pedálů 
klasické, před řidičem zcela v 
„tatrováckém“ duchu skutečně nepřehlédnutelný 
rychloměr a několik ovladačů nezbytných funkcí. 
Poněkud stísněný vnitřní prostor (dle dnešních 
standardů) patřil k této třídě vozů. Jednoduchá 
sedadla s trubkovou kostrou, spouštěcí okna a 
kožené čalounění doplňovalo výbavu interieru, ale 
továrna či samostatný karosář splnil prakticky 
jakékoliv přání zákazníka. Tady je potřeba zmínit 
se o skutečnosti, že Tatra 75, pokud byla 
samostatně konstruována, jen zřídkakdy do nějaké 
užitkové modifikace. Známá je dodávka od firmy 
Sodomka, několik dalších podobných kreací, ale 
těžiště individuální tvorby spočívá v roadsterech 
úžasných tvarů či coupé a cabrioletech. Některé 
exempláře se dochovaly u nás, další „díky“ péči 
československých „sběratelů“ o vlastní koryta už 
jen v zahraničí ... 
   Jak jsme se zmínili, základní modifikace byly k 
mání u zástupců Tatry. Těm náročnějším vycházela 
automobilka vstříc dodávkami samostatných 

chassis, osazených kompletním poháněcím ústrojím a 
připravených na individuální karosování. V seznamu 
proslavených jmen najdeme firmy Sodomka, Bohemia, 
Petera a jiná. Dnes již málo známou skutečností je 
montáž osobních tatrovek v zahraničí, nejen malé 
osobní dodávkové Detry (DeTra = Deutsche Tatra), ale 
i německý Röhr a posléze Stoewer, jenž převzal 
Röhrovy aktivity v této oblasti. Jen na okraj, užitkovou 
produkci montovala firma Lorraine. Tatra 75 se nestala 
hrdinkou žádných vyčerpávajících objevitelských cest 
ani dálkových rychlostních rekordů. 
   Nestalo se poprvé, že výroba zavedeného a 
úspěšného vozu byla utnutá v samém jeho rozmachu. 
Nejen Tatra 97, ale i Tatra 75 se nedostala dál než do 
středních let; po pěti letech produkce a 4119 
vyrobených kusech (včetně chassis) přišel v roce 1939 
oficiální rozkaz v německé řeči, znamenající škrt za 
stavbou krásné tatry. 
   Mnoho existujících vozidel zabavila okupační moc, a 
většinu z nich se po skončení války nepodařilo 
dohledat. Tatry sloužily nejen v německých správách 
našich bývalých podniků, ale i v samotném centru 
Říše, jezdili s nimi pochopitelně i představitelé 
represivních složek. 



 

 

 

Po válce se počet přeživších Tater 75 pohyboval dle odhadu jistého letitého čs. magazínu na cca 600 kusech. 
Dá se to pochopit, T 75 představovala svého druhu atyp, takže se problemy s údržbou těchto překrásných aut 
spíše zvětšovaly. Netroufám si odhadnout dnešní stav v ČR, prokazatelně se pohybuje v dvouciferných 
číslech, ale do stovky má předaleko … 
   Pro ilustraci jsem ze svého archivu vybral zastoupení modelu T 75 na území předválečného Policejního 
okresu Tábor (neboť zde žiji) a počet zde existujících „pětasedmdesátek“ dává poměrně dobrou představu o 
rozmístění a průměrném počtu vozidel v nepříliš bohatém československém okrese. Takže: 
Během výroby modelové řady 75 zde bylo registrováno 
- jedenáct vozů Tatra 75 v provedení sedan (z toho jeden ve vlastnictví velmi známé osobnosti) 
- dva vozy Tatra 75 v provedení cabrio 
- jeden vůz Tatra 75 v provedení limousina 
- dvě Tatry 75 měly registrovány dámy 
- jeden vůz Tatra 75 jezdil v aristokratické rodině 
- shora uvedená Tatra 75 limousina přešla po roce 1945 do nově utvořeného podniku 
- jeden vůz (převod z jiného okresu) používalo několik let velitelství StB Tábor 
 
Podobná statistika je i u dalších okresů, pouze ve větších městech (Plzeň, Budějovice, Hradec Králové) mám 
v archivu zcela jiné složení majitelů, v němž 
podstatnou část tvoří právnické osoby), jiné složení 
je pochopitelně v severomoravských městech (ovšem 
přičleněním do Sudet významně změněné, podobně 
jako např. v Liberci či Ústí) a zcela výjimečná je 
Praha, jako ovšem u všech dalších vozidel. 
 
   Vzhledem k tomu, že jsem si – jak jsem ostatně 
přiznal hnedle v úvodu – často pletl 57a a 75, těžko 
mohu odpovědně prohlásit, kolik jsem za život viděl 
„pětasedmiček“. V posledních letech se jejich řady 
rozmnožily představením několika krásně 
renovovaných exemplářů, ale pro mě tou nejkrásnější 
zůstane ona modrá na zakázkovém prodlouženém 
chassis, v rodině majitele již více než půl století. 
Ladné její tvary násobí ještě požitek z jízdy za krásného počasí (a to jsem Tatře jako jedinému cabrioletu na 
světě odpustil absenci střechy. Je to prostě krásná Tatra, nedostižný etalon předválečného československého 
průmyslu. 
Závěrem nezbývá než vyjádřit naději, že i všechny ostatní „pětasedmy“ budou stále podávat brilantní 
výkony a oslňovat krásou – a těch několik málo, ještě ve vrakovém stavu se povalujících, přejde do 
povýrobní krásy, aby takto navždy zagarážovalo v sídlech svých výhradně českých majitelů. 
 

Text: Pavel Kopáček      Foto: Pavel Kopáček 
 
Tatra 75  (základní kopřivnické provedení): 
Motor: vzduchem chlazený čtyřválec „boxer“  Objem: 1690 ccm 
Výkon: 30 koní při 3500 ot/min     
Převodovka: 4+Z, volnoběžka, na přání rychloběh  Vpředu: výkyvná náprava 
Vzadu: výkyvné polonáprava 
D x Š x V: 4212 x 1560 x 1509 mm (sedan)   Hmotnost: 980 kg 
Nejvyšší rychlost: 100 km/h 
Cena : 39.800 Kč (základní provedení sedan 1936)  Vyrobeno: 4119 kusů (bez prototypů) 
 



 

 

 

Ladná linie na dlouhém rozvoru jako visitka karosarny Josefa Sodomky.     Citlivě renovovaná T 75 cabrio v prudkém a neutuchajícím dešti. 

 
          Klasický tovární sedan v nabídce prodejny před 20 roky …                     Šestimístných limousin se dochovalo jen několik … 

                 Takhle pohodově se jezdí v zakázkové T 75  …                                Tahle blýskavá tvář za vás mluvila jasnou řečí … 

 



 

 

 

                                     Dobovka                                                          Z hluboké historie 

                   Výlet nebo soutěž…..hlavně si to užít. 
      

                
 
 

    Aerodynamické Tatry strhávají pozornost nejen na ulicích, ale i na pohlednicích. 
 

                             Potkali jsme                      Soutěž 
       
Což o to, Simku Aronde A90 jste uhodli. 
Přesné označení ale nikdo. Simca Aronde 
A90 Messagere. Stačilo by jakékoliv 
označení užitkové verze (Chatelaine, 
Commerciale…) Podle zadní části to lze 

poznat. 
 
      
Další uříznuté auto je co? 
 
      
 
 
Piště opět vaše odpovědi na 
michal@simcacentrum.cz  
 
 

                  Švýcarský turista na výletě v Česku ☺. 
 
 

                             Zatím v renovaci                          Takhle po renovaci 

                          Zdalipak už Topolino jezdí??? 



 

 

 

                                             Česká mrtvolka                                             … a tak vypadala jako nová 

                                                    Další z řady oblíbených „Stovek“ s minimální šancí na záchranu.  

                                   Zahraniční mrtvolka                                             … a tak vypadala jako nová 

                                                                         Chystá se do šrotu nebo do dílny??? 

                                                                        Kolem aut 

 První snímek ukazuje běžné východoněmecké sídliště před rokem 
          1989, další první cestu na západ po otevření hranic.  



 

 

 

                         Hrálo ve filmu                                          Z archivu čtenářů 

     Chevrolet Suburban? Zvládne hodně. Ve filmu Rozpoutané peklo i  
                    průjezd přes žhavou lávu vybuchující sopky ☺. 
                          
                                                                                                                    Díky Robertovi Hošťálkovi za foto škodovky. 
  
                                                                                                                                                                       

    Z prospektů a reklam  

   
  Text: Michal Primák                  Foto: Michal Primák a jeho archiv  



 

 

 

Automobily podle božstev (a trochu nadpřirozena k tomu) 
 
   Co svět světem stojí, dělí se jeho obyvatelé na věřící a nevěřící. S těmi druhými nehne nic, jejich řady od 
úsvitu dějin rostou, ale ti první si podle místa svého zrození a tamějších zvyklostí mohli vybrat z úplného 
pantheonu božstev a sil, jimž se klaněli a jež velebili (a občas i zatracovali). Pak přišla doba prudce 
akcelerujícího technického pokroku, a z předmětu víry se stávalo zaklínadlo na ochranu před čoudícím a 
určitě pekelným stvořením, ženoucím se po prašné cestě. Škála takových projevů sahala od plivnutí na zem 
a výkřiku „Huš, potvoro!“ až po kletby a dovolávání se bytostí nebeských i pekelných. Schválně neuvádím 
žádná konkretní jména ani víru, jednak je to v dnešní době s tou vírou všelijaké, a pak: je to nezadatelné 
právo každého, u koho bude hledat útěchu. 
   Na druhou stranu netřeba vynechávat snaživé experty, usilující o zviditelnění firemního výrobku. Ti také v 
některých (ale nepříliš častých) případech sáhli do seznamu svatého i pekelného, a nepohrdli ani 
spiritualními jevy. To platí v Evropě a Americe, neumím si představit (ale vlastně po posledních událostech 
v Sýrii možná už ano), co by se stalo někomu, kdo by na označení něčeho tak přízemního, jako je automobil, 
použil jméno bytosti nejvyšší blízko- a středovýchodních oblastí … 
   Tak teď bude následovat nepříliš dlouhý seznam vozidel s typovým označením bytostí svatých i 
darebných. Jen dodávám, že jsem se zase spoléhal jen na paměť, takže možná přijdete na daleko více názvů 
– a já se nezlobím, naopak – budu rád. A už teď vám přeji hezké počtení! 
 
Jupiter 
   Nejen pátý měsíc naší sluneční soustavy, ale zejména vůdčí osobnost mythologie antického Říma. Tím 
pádem i vládce nad ostatními Bohy. 
 
   Jméno nejvyššího Boha říše římské nese nevelký a zcela 
zapomenutý britský Jowett Jupiter. Nevelký baculatý roadster se 
poprvé objevil na sklonku roku 1949 a na trhu vydržel pět let. 
Nejednalo se ovšem o žádnou velkovýrobu, za celé produkční 
období spatřilo světlo světa necelých 900 Jupiterů, poháněných 
čtyřválcem 1500 ccm o výkonu 60 a později 63 koní. Lehký 
Jowett dosahoval maximálky bezmála 140 km/h, takže jeho účast v 
závodech není překvapením. Jel v prestižních dálkových rallye, 
včetně Monte Carla, ale zajel i slušný čas v LeMans. Daní za 
exklusivitu ruční výroby byla cena, jen o 200 Lstg nižší než u 
Jaguaru XK 120 s nesrovnatelně lepšími parametry. To je také 
jeden z důvodu konce výroby, třebaže necelou stovku chassis nechal výrobce opatřit nadčasovými 
karoseriemi proslulých studií Farina, Ghia či Farnham Bodies.  
 
   Když jsem hledal v katalozích nějaké podrobnosti k vozidlu Mitsubishi Jupiter, moc jsem se nedověděl. 
Odkazuje na něj jen vynikající švýcarský autokatalog třech ročníků 
poloviny 60. let. Jedná se o malý pick-up, vycházející z řady 
Canter. Předlohou mechanických částí byl americký válečný 
Willys MB a jeho motor „Go-Devil“, později nahrazený licenčním 
agregátem Willys „Hurricane“. Na dost nekvalitní tovární fotce 
představujeme Mitsubishi Jupiter ročníku 1965 s čtyřválcovým 
dvoulitrem o výkonu 68 koní. Hranatý Jupiter (občas uváděný i 
jako Canter Jupiter) vydržel ve výrobě do konce 60. let, pak byl 
nahrazený novějším. Jen pro doplnění uvádíme, že označení 
Jupiter nesou i některé těžké vojenské vozy koncernu Fuso 
(Mitsubishi).  



 

 

 

Demon, Diablo 
   Teď se to tady zavířilo bytostmi ohně a zmaru, přišedšími z pekel nejhlubších … ☺. Třebaže dříve stačila 
jen něčí zmínka o tomhle stvoření, aby nebožák prošel krátkou existencí pevného podpalovače, dnes se 
marketingoví experti nebojí ani Lucifera. 
 
   Dravou modifikací řady Dart se stal v roce 1971 Dodge Demon. 
Přišel na poslední chvíli, aby ještě mohl zabouřit silnými 
osmiválci, než je stavitelé pozlacených suchých záchodků na 
poušti umlčí navždy. K „pekelnému“ jménu dostal znak s čertem, 
třímajícím trojzubé vidle, ale tady koncern narazil na nelibost 
značného počtu věřících, kteří nelibě nesli údajné velebení 
„démonů“. Nicméně Demon tu byl a nabízel v elegantní 
dvoudveřové karoserii coupé celou škálu motorů, počínaje 
základním šestiválcem „Slant Six“ až po potentní V8 340 cu.i. o 
výkonu 275 koní. Do druhého a posledního roku existence vstoupil Demon s malými optickými změnami, 
ale již s výkonem sníženým na 242 koní. To byla předzvěst konce a v modelovém ročníku 1973 už zbyl jen 
pouhý Dart. Přesto se demon dobře prodával, jak o tom svědčí bezmála 130.000 kusů všech provedení 
včetně limitované edice Super Sizzler.  
 
   Žár prerií přímo sálá ze jména GMC Diablo. Populární 
americký pick-up, stavěný na základu Chevroletu Malibu, přinesl 
v páté generaci, debutující na podzim 1977, ostře laděný název. Dá 
se říci, že se spíše jednalo o souběh modelu Caballero, přímémho 
sourozence mnohem známějšího Chevy El Camino. Diablo 
představovalo vrchol v nabídce komfortních doplňků i prvků, 
evokujících možné sportovní nasazení. To byl ovšem jen klamný 
dojem, neboť Diablo, navzdory svému čertovskému jménu, nikdy 
nemělo v základním provedení V8 (jen za příplatek), ale muselo se 
spokojit s vidlicovou „šestkou“ hodně neuspokojivého výkonu. Diablo nepatří k oslňujícím úspěchům divise 
GMC, do pozadí jej zatlačilo Caballero, ale zejména dravě expandující a tradiční El Camino. Poslední 
Diabla sjela z linky v roce 1987.  
 
Spirit 
   vychází z antické latiny a znamená v překladu „duch“. Třebaže správný latinský název zní „spiritus“, v 
žádném případě nemá nic společného s denaturovanou či chemicky čistou lihovinou plné ráže … ☺ 
 
   AMC Spirit je jedním z posledních pokusů bývalé slavné 
automobilky Rambler, ztracené v nic neříkající zkratce American 
Motors Corporation. Americký subkompakt, myšlený jako 
náhrada za kontroversní Gremlin, přišel na trh v říjnu 1978 a ve 
výrobě zůstal jen do roku 1983, navíc bez nějaké bouřlivé odezvy 
veřejnosti. Spirit využil podvozkové platformy Gremlinu a 
dodával se ve dvojím provedení – hatchback a tudor. Na některých 
trzích se v rámci celé modelové palety objevil i s pohonem 4x4 
pod názvem Eagle. Jeho motorisace začínala dvoulitrem z 
produkce VW, pokračovala šestiválci a končila nejsilnějším 
agregátem – pětilitrovým V8. V nabídce byla nejen automatika, 
ale i v Americe ještě neobvyklý pětistupňový manuál. Licenčně se 
vyráběl v upravené podobě v Mexiku. 
 



 

 

 

Apollo 
   Transkripce jména Apollon, který se mezi antickými bohy starého Říma věnoval slunci, nemocem a 
uzdravení, věštbám, ale také tanci. 
 
   Nositelem jména tohoto římského božstva je Buick Apollo, který 
přišel na trh v I. polovině 70. let, a podobně jako jeho koncernoví 
pendanti Chevy Nova, Pontiac Ventura a Oldsmobile Omega 
využíval platformy X (střední třída). Zrodil se do nelehké doby 
nejtvrdších restrickí a v nabídce zůstal jen v letech 1973 až 1975. 
Nabízel dvojí motorisaci, buď nerozhodný řadový šestiválec 
Chevrolet 4.100 ccm nebo V8 Small-Block Buick 5.700 ccm. 
Zájemce si mohl vybrat mezi dvoudveřovým coupé a liftbackem, 
nebo zvolit klasický čtyřdveřový sedan. Buicků Apollo vyrobil 
GM 113.000 kusů, Chevrolet Nova byl mnohem úspěšnější; už 
proto, že se jednalo o model s dlouhou tradicí.  
 
 
Zodiac 
   neboli česky zvěrokruh, obsahující 12 znamení zvířetníku. Tahle první astrologická i astronomická 
pomůcka vznikla už před 3.000 roky 
 
   V minulém čísle jste si určitě přečetli popis mých trápení s „tatrováckým“ Zodiakem, takže netřeba 
rozsáhlých popisů. Reklamní snímek představuje Ford Zodiac 

Mk.III, vyráběný britským a montovaný i novozelandským 
Fordem v letech 1962 až 1966. Sedan vyšší střední třídy rozměrově 
srovnatelný se Simkou Vedette se v malých počtech dodával i ve 
versi STW. Stejně jako levnější Zephyr je „samá hrana“, rozdíl je 
patrný na členité a poněkud nesouměrně vyhlížející přídi. Pod 
kapotou měl šestiválec 2555 ccm, volitelně i s automatikou. Výkon 
106 koní stačil k dosažení rychlosti 162 km/h, ale silnou stránkou 
byl především komfortní a dokonale odhlučněný interier. Výrobní 
statistika se zastavila na 77.390 kusech, z nichž jeden existuje i v 
ČR, bohužel bez původního motoru a v dost tristním stavu.  
 
 
Phantom 
   (v češtině fantom) má mnoho výkladů a významů, ale v této souvislosti si připomeňme pojem „přízrak“, 
nestálý a nehmotný jev. Přízrakem by se tak mohl stát třeba benzin za 10 Kč/litr … ☺ 
 
   Tím nejdokonalejším strojem pro (nás) mnohé zůstává Rolls-
Royce Phantom, vyráběný již skoro devadesát let! Mezi jeho první 
(od 1926) a dnešní zatím poslední generací není krom jména a 
sošky slavné „Spirit of Ecstasy“ už žádný spojovací bod, ale přesto 
tvoří to nejlepší, co mohl automobilový trh nabídnout. Na fotce 
vidíte Phantom V. Byl samozřejmě stavěný na zakázku a dodávaný 
s luxusními karoseriemi včetně landauletů či broughamů. Pod 
kapotou měl standardní V8 o objemu 6.230 ccm (původem z RR 
Silver Cloud) s čtyřstupňovou automatikou. Šestimetrový kolos o 
hmotnosti 2.600 kg dosáhl rychlosti až 180 km/h, ovšem to si přál 
patrně málokterý zákazník. Ti se rekrutovali z vládních kruhů 



 

 

 

západní i východní Evropy, ostatního světa i z řad těch nejbohatších. Výroba běžela v letech 1959 až 1968 a 
z postavených 516 kusů se velká většina dochovala.  
 
Janus 
   Starořímský bůh se dvěma stejnými tvářemi měl v popisu práce 
ochranu dveří, bran a vstupů, přeneseně i začátky každé lidské 
činnosti. 
 
   Dvě tváře, tedy skoro shodnou příď a záď měl Zündapp Janus, 
originálně pojaté německé vozítko z doby jejich největšího 
rozmachu. I přes svou atraktivitu se vyráběl jen necelé dva roky 
(1957-58). Za jeho koncem stojí vysoká cena, která dosahovala 
hodnot nejlevnějších malých, ale opravdových automobilů. Janus byl poháněný jednoválcem 249 ccm o 
výkonu 14,5 koně a dosahoval rychlosti 80 km/h, což byl v této třídě a době běžný průměr. Představuje 
jeden ze vzácných pokusů motocyklové firmy Zündapp o výrobu dvoustopých vozidel. Malý Janus opustil 
norimberskou výrobnu v počtu 6.900 kusů (mimo prototypy). 
 
Elektra 
   vznešená dáma božského původu, dcera boha Atlanta a bohyně Pleioné, kterou řecká mythologie spojuje s 
hvězdnými Plejadami. 
 
   Prestižním nositelem jména této bohyně byl americký Buick Electra, 
jehož název se poprvé objevil v modelovém ročníku 1959 jako nástupce 
mohutných Roadmasterů. Na našem obrázku vidíte Electru 225 ročníku 
´66. Označení 225 znamená celkovou délku v palcích, tedy přibližně 5.700 
mm. Hrdá a supersilná Electra se vyráběla do roku 1990, v poslední době 
ovšem v radikálně zmenšené podobě. Vůz na snímku je poháněný obřím 
V8-OHV 6.575 ccm o výkonu 290 koní a má seriově novou převodovku 
GM TurboHydraMatic 400. Kolos bez problémů dosáhl dvoustovky, 
dodával se jako sedan, hardtop coupé (v našem pojetí spíše tudor) a 
convertible. Specialisované firmy požívaly Electru i ke stavbě výkonných, ale těžkých a nepříliš obratných 
zásahových vozidel. Celkový počet vyrobených modelů Electra ´66 dosáhl 4.882 kusů. Jedna ještě před 
dvaceti roky jezdila u nás, dnes je jejím domovem nevzhledná kůlna s hromadami harampádí … 
 
Isis 
   Jménem této bohyně s lidskou podobou zavítáme do tisíce let vzdáleného starověkého Egyptu. Dodnes 
panuje nejednotnost o jejím významu, nejčastěji se k Isis přiřazují pohřební kultovní záležitosti. 
 
   Morris Isis je nositelem jména bohyně, s níž neradno smrtelníkům žertovati. Poprvé se název objevil ve 
dvou předválečných generacích vyšší třídy známého britského výrobce, k dalšímu použití se Morris 
odhodlal až v roce 1955, ale o tři roky později Isis nenávratně zmizel z nabídky. Představoval typický 
konservativní britský sedan či STW (ojediněle i sanitu či funeralní vůz) 
zakulacených tvarů, jimiž připomínal menší soudobý Oxford. Na rozdíl od 
něj zůstal v popularitě daleko pozadu. Snímkem vám představujeme modní 
STW Woody z roku 1955, s řadovým šestiválcem 2638 ccm, čtyřstupňovou 
převodovkou s řazením na sloupku a možností příplatkové montáže 
rychloběhu. Výkon 87 koní stačil na dosažení maximálky přes 140 km/h. 
Všech modifikací posledních ročníků se vyrobilo pouze 8.535 kusů, Isis je v 
kontinentální Evropě raritou nebo zapomenutým modelem.  
Text: Pavel Kopáček   Foto: Archiv Pavla Kopáčka 



 

 

 

 

Veterány porostou!? 
 
    „Pane, to už nikdy na ceně neklesne!“ Také jste slyšeli takovou větu? Z veteránských magazínů a stránek 
nás lákají tyto „zaručené“ zprávy, a každý, kdo pozná volant od ovce, se hned cítí být dostatečně fundovaný 
do investic do historických vozidel a všem okolo radit. Vznikají nové stránky s „poradenstvím“. Opravdu 
ceny veteránů rostou do nebe? Samozřejmě, že ne!!! „Žádné stromy nerostou do nebe“ je víc, než jen 
přísloví. Je to zákon. Ani zlato, půda, tulipány, nemovitosti….nic neroste do nebe. Ani veterány. K pádu cen 
bohatě stačí jedna skutečná ropná krize. Nic víc netřeba. To, že aukční síně trhají rekordy v cenách 
prodaných skvostů, znamená jen to, že někdo za výjimečné auto zaplatil výjimečnou cenu. Neznamená to 
ani z desetiny procenta, že vaše shnilá Tatra 603 má cenu čtvrt milionu. A neznamená to ale ani předzvěst 
prasknutí veteránské bubliny. Je s podivem, že spousta lidí při vidině peněz ztrácí soudnost a požaduje za 
bídné auto nesmyslné peníze. 
   Jeden příklad za všechny. Před nějakými dvěma a něco lety jsem 
prodal pěkného Mercedesa W 126 560SEL. Byla o něm zmínka 
v jednom z prvních našich čísel. Auto bylo velmi krásné, po 
nákladných investicích, najeto mělo 133 tisíc kilometrů a za 
nějakých 130 000,-Kč bylo prodáno. Před pár dny mi volal jeden 
pán, že vůz našel v inzerci na a má o něj eminentní zájem. Podělil 
jsem se o své zkušenosti s tímto vozem a přidal seznam mých 
investic do vozu a koupi mu doporučil. Včera mi volal celý 
zdrcený, že auto je ve velmi špatném stavu a vyžaduje nepřiměřeně 
vysoké investice. Bylo to pro mne zklamání, neboť jsem byl 
přesvědčen, že jej prodávám do dobrých rukou. Ale to teď není podstatné. Podíval jsem se na internetové 
stránky rajveteranu.cz. A tento vůz, o kterém známý a uznávaný mechanik Mercedesů prohlásil, že je 
„zničený a má hodnotu padesáti“ jsem tam našel. A cena? Třistapadesát tisíc korun!!! Dnes, kdy píšu tento 
článek, je tam již „jen“ za 310 000,-Kč. Smutné. Majitele vozu i člověka, jež ho prodává, jsem si vážil. � 
   Automobilů, i těch historických je strašně moc. Každý má svojí cenu, některý trhá rekordy v miliardách, 
jiný má cenu tří korun za kilo. Těch prvních je méně než šafránu…  
   Je to vlastně zcela jednoduché a stačí k tomu selský rozum, žádný „poradce“. Mám v ruce, řekněme sto 
tisíc (nebo deset nebo pět set – to nehraje roli). Otevřu nabídku a moje jediná otázka zní: CO NEJLEPŠÍHO 
SI ZA TYTO PENÍZE MOHU KOUPIT?“  Nebudu přeci kupovat embéčko za 50tis., když jiný má 
podobnou kvalitu za polovinu. Nebudu kupovat sportovní Fiat za 300tis, když stejného užitku dosáhnu 
s Porsche nebo Matrou za třetinu a nebudu kupovat zničenou „čínu“ za 310tis, když mohu za tytéž peníze 
koupit nádherný kus, který budu jednou za půl roku jen leštit. Kam se vytratila soudnost lidí? Opravdu mají 
peníze takovou moc, že dokáží člověka tak zaslepit?    
    
   Nekupujte předražená, nekvalitní auta od nesolidních lidí. Pak teprve se dostanou na reálnou cenu a 

nebudeme zahlceni nabídkou shnilých tatrovek za statisíce a podobných nesmyslů.  
 
Text: Michal Primák    
Foto: Michal Primák a  
         Archiv Michala Primáka 
Inzerce: www.rajveteranu.cz  
   
 
    



 

 

 

                                 Dobovka                                                                    Z hluboké historie 

     Když ještě nebyl Supraphon, ale Ultraphon, stály před jeho              Předválečný Hillman Minx, citlivě upravený do bojových barev. 
                         prodejnami takovéto klenoty. 

                 Potkali jsme                        Soutěž 
       
Dveře Volhy, přesněji GAZe 21 nebyly problém. 
 
 
 

                                                                    

 
 

Poznáte, jaké auto stálo 
malíři předlohou? 

 
Správnou odpověď  

 opět na email: 
pavel@simcacentrum.cz 
 
 
     

     Potkali jsme „Buchanku“ UAZ 452 a s ničím se nemazala … ☺ 
 
 

                                 Zatím v renovaci                        Takhle po renovaci 

Takhle vypadal CX Break v červenci, touhle dobou už se bude 
 nejspíše podobat továrnímu snímku a na pořad přijde další z  
                             jeho bráchů … ☺. 



 

 

 

                                     Česká mrtvolka                                                 … a tak vypadala jako nová 

       Zdevastovaný mlýn poblíž Tábora a kolem něj několik pozoruhodných sousoší. Octavia byla tím nejfotogeničtějším exponátem …      
                           Zahraniční mrtvolka                                            … a tak vypadala jako nová 

             Očesaná a odstavená chudinka je jednou z mnoha desítek Cortin Mk.II, které jsem vyfotil v druhé půlce 80. let.  
                                                      Tehdy byla bez šance a jejich dnešní počet je jen důsledkem … 

                         Předválečná mrtvolka       …a tak vypadala jako nová 

                  
Jedna z dlouhé řady předválečných Lancií Aprilia dnes postává 
podobně jako před mnoha lety, když jsem stiskl spoušť. Na recesní  
                             stav si ještě počká … 



 

 

 

                       Hrálo ve filmu                                               Z archivu čtenářů 

  Zatímco bdělí celníci ve „Znamení Merkura“ odhalili nelegální dovoz      Náš čtenář Martin Šarlina z Bratislavy nám zaslal foto Fiatu 1800 B, 
  Mercedesu, „pravá západoněmecká“ Simca s maďarskou antenou               stojícího v ulicích hlavního města Slovenska. Děkujeme! 
                                     čeká na majitele … 

                                                                           Z prospektů a reklam 

 
Text: Pavel Kopáček                       Foto: Pavel Kopáček a jeho archiv  



 

 

 

 

Přidáváme plyn 
 
(Pokračování seriálu) 
 
   Dva měsíce po srazu v Mohelnici si vyrazilo několik Simek na sraz vozů Chrysler-Simca do Kutné Hory, 
kde vlastnil kemp jeden z členů Simca klubu – Ivan Karlovský. Vyrazilo nás tehdy šest.   
   Opět jsme vystavovali v pražských Holešovicích při Auto Štangl Retro Prague….a opět bylo vše jako rok 
předtím. Stáli jsme v pravém křídle, kde se nic moc nedělo. Vystavoval jsem tehdy rozpracovanou Simku 
1500GL Break. Což se ukázala jako velká chyba, neboť jsem ji kvůli výstavě vyzvedl od karosáře. Než 
uběhl víkend, karosář měl na dílně jiný vůz a já měl smůlu. Nakonec právě tato událost stála kombíka jeho 
automobilový život, což mne dodnes mrzí. Ale to auto, které dostalo přednost, bylo Rancho, jež nyní stojí 
v mé garáži, takže alespoň něco. Jaké vozy jsme vystavovali je vidět z fotografií. Vozy zapůjčili bratři 
Werthaimové a Jirka Filipovský. 
  Druhým ročníkem pokračovala v létě roku 2003 orientační soutěž s názvem Narozeninová Rallye. 
Zúčastnilo se jí osm posádek (plus já) a vedla z Kutné Hory do České Skalice. Rallye byla dosti náročná, 
nejen pro teplé počasí, ale i sto padesáti kilometrovou trasu. Zvítězila posádka modré Tagory, ač svojí, občas 
bezohlednou jízdou, naštvala většinu startujících. K nehodě nebylo daleko. Chrysler 180 Martina Červeného 
byl druhý, Libor Kouřimský byl třetí. Na fotografiích jsou opět vidět Simky, které, ač jsou v Česku stále a 
v dobrém stavu, nejsou vidět na srazech. 
   Velmi příjemnou akci připravil pan Nyč na své chalupě v Borohrádku. Původně myslivecká chata poskytla 
útočiště třem Bagheerám, třem Ranchům, (tedy, ehm, jedné Simce 1100VF2 doplněné o plasty) a jedné 
Tagoře při srazu Matra klubu. Krásné letní počasí a pohodový program přispěli k naprosté pohodě. Za klub 
zde kromě mé Tagory bylo i Rancha Honzy Putiše. 
   Výjimkou mezi klubovými srazy byl ten, který proběhl v září v Nepomuku. Pořádal jsem totiž sraz 
společně s Milanem Dobešem, což znamenalo, že se poprvé sešly vozy obou klubů. A nutno říci, že účast 
byla skvělá, počasí úžasné, projížďka s focením na skloněném náměstí krásná… Prostě zase jednou klaplo 
vše, jak mělo. Hodně lidí si pochvalovalo společný sraz. Patrně ti, kterým společný sraz nevyhovoval, 
chodili za Milanem Dobešem…. Zkrátka, byl to první a poslední společný sraz. 
   Poslední akcí roku 2003 byla novinka. Člen Simca klubu (několika dalších klubů) Michal Kořínek přiložil 
ruce k dílu a společně jsme připravili setkání veteránů všech značek. Původní myšlenku jsem převzal od 
kluků z Liberce (psal jsem minule) a na poválečné veterány čekala akce s názvem „Sraz značkových klubů“. 
Kromě Simca klubu se zde prezentoval Fiat klub, GAZ klub, Matra klub, několik vozů z Ford klubu a pár 
jednotlivých vozů dalších značek. Program jednodenní akce se skládal z přehlídky, soutěže elegance a 
spanilé jízdy. Dodnes mám někde v archivu video z této jízdy ☺. Začala tak další tradiční akce, která stejně 
jako rallye a dva srazy do roka trvají dodnes.  
   Simca klub nabíral stále větší rychlost. Akce doplňoval klubový časopis, internet se svými diskuzními fóry 
byl ještě relativně daleko, přicházeli noví a noví členové. Ne po desítkách, jen pomalu, ale vytrvale. Nabitý 
rok 2004 byl ještě hudbou budoucnosti… 
 
(pokračování zase příště)       

 
 
Text a foto: Michal Primák 
 

 
Všechny fotografie, informace, texty, vzpomínky v této rubrice jsou v souladu se starými soukromými 

kronikami, fotografiemi, videi a dalším materiálem. Nic není nikterak přikrášlováno ani shazováno, 
upravováno a podobně, ač se někteří lidé z klubu snaží tvrdit něco jiného. 

 



 

 

 

                      Ze srazu Chrysler clubu v Kutné Hoře.                                In memoriam. Modrá shnila, zelená nedostala přednost na silnici �. 

       Není ani divu, že akce Auto Štangl Retro Prague zmizela v propadlišti dějin. Simky smutně čekající na zbloudilého návštěvníka. 

                         Druhý ročník Narozeninové Rallye provětral naše vozy a odzkoušel soudržnost i znalosti posádek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

    Pohodová akce v příjemném prostředí – to byl sraz Matra klubu v Borohrádku. Bílá a červené Bagheery, Rancha a hranatá Tagora. 

 
Pětice fotografií ukazuje pestrost účastníků spojeného srazu Simca klubu a 
Chrysler clubu v Nepomuku. Ač většina hodnotila spojený sraz pozitivně, byl prvním 
a posledním takto uspořádaným srazem. Prezentovalo se na něm množství vozů, 
některé dnes již neexistují, jiné jsou pod zámkem a nikde se neobjevují, jiné jsou 
                                              známé z každé akce.  
 
 
Ač ve zmiňovaném roce přibylo několik nových členů, nikdo z nich se do dění 
výrazněji nezapsal. Což nesnižuje zejména kvalitu jejich aut, která mnohdy měla 
vzestupnou úroveň a například u Simky 1307GLS dosáhla později téměř dokonalosti. 



 

 

 

 
 
 
Pětice fotek 
z prvního srazu 

značkových 
klubů, který se 
konal v kempu 
v Chrustenicích 

u Berouna.  Na 
tomto místě se 
později bude 
konat i jediný 

mezinárodní 
sraz vozů Simca 
ve východní 
Evropě.  
Odhadem čtyři 
desítky aut, a to 
všech možných 
značek, typů, 
velikostí i barev 
založily tradici, 
jež stále trvá. 



 

 

 

 

Československá výročí – listopad 2014 
 
   Po dlouhých bezmála čtyřech desetiletích planých slibů a marných plánů se 8. listopadu 1980 otevřela 
celá délka dálnice D1 a D2 v úseku Praha – Bratislava. 
Přestřižení pásky spadá ovšem do předchozího dne, a to v 
souvislosti s tehdy uznávaným svátkem Velké říjnové socialistické 
revoluce v SSSR. Stavět se začalo souběžně z Prahy a z Brna, 
první krátká část mezi hlavním městem a Mirošovicemi je 
průjezdná již od léta 1971. Některé její úseky vedou ve stejných 
místech, v nichž se začala stavět již počátkem války. Stavební 
zajímavostí je určitě téměř 80 metrů vysoký most, klenoucí se nad 
Velkým Meziříčím. Poslední a ve spěchu dokončované úseky byly 
u Pávova (JI). „Kvalita“ D1 a D2 byla pověstná, a ihned po 
otevření celého úseku se objevila tvrzení, že tehdejší ČSSR musela dostat jakési mezinárodní výjimky kvůli 
výškovým profilům obou pruhů – ovšem nakolik se tyhle pověsti zakládají na pravdě, nemohu posoudit. 
 
   Jedním z nejvýznamnějších československých techniků a konstrukterů byl ing. Oldřich Meduna, který 
zemřel 9. listopadu 1996. Narodil se počátkem minulého století v 
Brně, kde vystudoval techniku a po krátké praxi ve strojírenství 
nastoupil do vysočanské Pragy, ale byl terčem ústrků a záhy přešel 
do plzeňské Škodovky a začal úspěšně navrhovat a konstruovat 
těžkou dopravní a vojenskou techniku. Rok 1937 jej zastihuje už v 
Mladé Boleslavi, kde zůstává přes celou válku. Koncem 40. let je 
díky svým znalostem jedním z „vyvolených“, kteří konstruovali 
Škodu VOS pro nejvyšší představitele. Tato skutečnost byla (mimo 
neshod s vedením AZNP) důvodem, proč se v první polovině 50. 
let stal zaměstnancem vysokomýtské Karosy, bývalého podniku 
Josefa Sodomky. Vypracoval se až na ředitele, ale v roce 1955 
odmítl členství v KSČ a s mnoha zdravotními problemy z 
karosárny odešel. Působil jako přednášející na českých vysokých školách i v zahraničí až do 70. let. Do 
posledních dnů překvapoval přesnou pamětí a duševní svěžestí. 
 
   Zasloužilým a velmi úspěšným motoristickým sportovcem byl Zdeněk Treybal, který se narodil 29. 

listopadu 1915. Závodní vzrušení poprvé ochutnal – jako většina 
ostatních – na motocyklu, ale krátce po osvobození přesedlává na 
racer britské značky HRG, s nímž ihned zaznamenává řadu 
domácích i zahraničních vítězství. Na konci 40. let zakotvil za 
volantem britského sportovního modelu Bristol 400 (viz ilustrační 
obrázek) a posléze na Frazeru Nash a Simce Gordini T 155. 
Postupně se zúčastnil sportovních podniků v rychlém Aero Minoru 
Sport, ale nejvíce se patrně proslavil vítěznými jízdami na 
upraveném Saabu 96 v I. polovině 60. let. Byl však i jedním z 
iniciatorů odprodeje dvou dvanáctiválců Mercedes-Benz W154 
(Stříbrných šípů) do zahraničí, jeden skutečně vyvezl do Anglie 
výměnou za dvojici malých sportovních vozů Alta, k jejichž dodání do Československa nikdy nedošlo. 
Druhý Mercedes se podařilo zachránit díky iniciativě závodníka Juhana a můžete jej vidět v exposici NTM. 
Zdeněk Treybal zemřel při nezaviněné dopravní nehodě v roce 1983. 
 

  Text: Pavel Kopáček     Foto: Archiv Pavla Kopáčka   



 

 

 

 

Výročí zahraniční listopad 2014 
 
   V italském Torinu se 2. listopadu 1893 narodil Giovanni Battista 

Farina, známý po celém světě přezdívkou „Pinin“. Již v roce 1905 se 

učí základy karosařiny v bratrově firmě Stabilimenti Farina, kde vznikla 

i řada jeho vlastních designových kreací. Brzy po založení vlastního 

podniku Carrozzeria Pinin Farina (1930) si kvalitou a estetikou svých 

návrhů získává pozornost a s tím i zájem bohaté klientely. Dostává 

zakázky na oblékání chassis Rolls-Royce, Isotta Fraschini, Alfa Romeo 

či Cadillac, ale staví úspěšně i první samonosné karoserie. Po válce 

navrhuje karoserii malé hbité Cisitalie (jezdila i u nás), a spolupracuje na 

designu vozů Nash. Legendární je jeho spolupráce se značkou Ferrari, v 

50. letech staví novou továrnu na torinském předměstí a věnuje se i stavbě sportovních karoserií pro Alfu 

Romeo. V roce 1961 předává firmu svému synovi Sergiovi a zeti Renzu Carli a umírá v roce 1966, nedlouho 

po debutu své poslední kreace – Alfa Romeo Duetto.  
 
   Německý továrník a konstrukter Karl Friedrich Wilhelm Borgward, narozený 10. listopadu 1890, stál 

za rychlým rozvojem, ale i stejně rychlým úpadkem své firmy, vyrábějící progresivně řešená vozidla všeho 

druhu. Jeho první a vysoce úspěšný projekt se datuje do roku 1924, kdy 

Borgward staví jednoválcovou tříkolku „Blitzkarren“, velmi oblíbenou u 

řemeslníků, obchodníků, ale i německé říšské pošty. Postupně ovládl 

značky Hansa, Goliath a Lloyd, a dovedl je k rozmachu.  Již před válkou 

uvádí na trh velké dvoulitrové sedany Borgward 2000, ale také se podílí 

na vyzbrojování Třetí říše nákladními a vojenskými vozidly, což mu na 

konci války bude přičteno k tíži (jakoby mohl jednat nějak jinak …). V 

50. letech uvádí postupně na trh celou řadu technicky dokonalých, ale 

značně drahých modelů, některé i se vznětovým agregátem: Hansa 1500, 

Isabella, Lloyd Arabella a vyvrcholením se stává superluxusní P 100, debutující v roce 1961, dokonalostí 

dalece předstihující soudobý Mercedes-Benz. To se již ale Borgward dostává do nemilosti, a spiknutím 

finančních a hospodářských špiček Německa donucen k vyhlášení bankrotu. Malovýroba byla sice 

převedena do Mexika, ale i tam posléze zaniká. Karl Borgward nevydržel cynické praktiky a nátlak, a zesnul 

v roce 1963. 
 
   Třebaže se již delší dobu nevyrábí, patří mezi auta, která z paměti nevymizí. Jedná se Opel Kadett, 
debutující 19. listopadu 1936 a v první generaci vyráběný až do roku 1940. Dodával se s karoseriemi tudor, 

cabrio, faux cabrio a v některých užitkových provedeních, stavěných 

zakázkově. Podle praxe mateřského koncernu GM prodělal každý 

modelový rok malý facelift, technika však zůstávala tatáž: řadový 

čtyřválec 1.075 ccm o výkonu 23 koní, třístupňová převodovka a 

maximální rychlost 100 km/h. Výrobce ovšem doporučoval trvalou 

cestovní rychlost 60 km/h. Do ukončení výroby v květnu 1940 opustilo 

montovny bezmála 108.000 těchto malých Opelů, které u nás běžně 

jezdily ještě v 80. letech. Dodnes je mnoho z nich tzv. „neobjevených“. 

Po válce se jméno Kadett opětovně vynořilo až v roce 1962 u modelu 

Kadett A. Výrobní linka původního předválečného Kadettu byla zabavena Rudou armádou a odvezena jako 

kořist do SSSR, kde položila základ Moskvičům 400, vyráběným s různými konstrukčními zásahy do roku 

1956. 
 

Text: Pavel Kopáček    Foto: Archiv Pavla Kopáčka 



 

 

 

 

80 let vlaštovčí historie 
 
   Slavte s námi! Před osmdesáti roky, 

přesněji 2. listopadu 1934 vznikla firma 

S.I.M.C.A.! Simkaři tuhle historií 

většinou znají, my ve Veteránu ji také 

nenecháváme vychladnout, ale takové 

jubileum – a navíc výročí naší milované 

značky si zaslouží více prostoru, než 

jen na krátkou noticku! 
 
   Povědomí československých motoristů o nové 

francouzské (zpočátku francouzsko-italské) značce 

vzniklo již před válkou, kdy se na náš trh dostalo malé 

množství licenčních Fiatů, stavěných agilní firmou ve Francii. Po válce byl tomuhle importu konec, výjimku 

tvořil snad jen závodník Zdeněk Treybal (píšeme o něj na jiném místě), který porážel soupeře sportovní 

Simkou, nadupanou samotným Amédéem Gordini. Pak přišel dlouhý čas mlčení – ne, že by se Simky naší 

zemi vyhýbaly, ale z 99% byly v majetku zahraničních turistů, pracovníků těch nemnoha francouzských 

obchodních výsadek či velvyslanectví, a to nejen francouzských, ale i zemí bývalé i soudobé francouzské 

sfery vlivu. Vím o několika případech, kdy se podařilo pár Simek odkoupit – buď pomocí velkých konexí, 

nebo velkých peněz a ještě větších konexí. První „vlaštovkou“ doslova i v přeneseném smyslu byla dohoda, 

podepsaná v roce 1956, která znamenala o rok později začátek dovozu Simek na náš trh. V roce 1957 měli 

návštěvníci Výstavy československého strojírenství (budoucí brněnské veletrhy) možnost prohlédnout si 

nejen krásnou Aronde ve všech modifikacích, ale i další typy výrobního programu včetně velké Vedette. Od 

té doby je Simca nedílnou součástí koloritu našich silnic a měst, její výrobky a později i vozy nástupnických 

značek Chrysler a Talbot přinášely svěžest a francouzský půvab do šedočerné uniformity tehdejšího 

československého autoparku. To bylo jen pár slov na rozjezd, nyní se podíváme hlouběji do historie a 

zahraničí, přesně řečeno do Italie, kde v postýlce pod malou soškou Madony spal chlapeček, zatím nic 

netušící o imperiu, které jednou ovládne … 

   Dva roky chyběly do konce 19. století a zmíněným chlapečkem byl Enrico Teodore Pigozzi, bytem v 

Torinu do rodiny malého dopravce. Když mu bylo čtrnáct, jeho otec rodinu opustil a mladý Enrico si 

dobrovolně vzal na svá bedra starost nejen o podnik, ale i o mámu a sestry. První obchodní úspěchy slavil 

počátkem 20. let, kdy získal výsadní právo k dovozu armádních motocyklů do piedmontské oblasti, 

nedlouho poté si přibral navíc obchod uhlím, které dovážel ze Sárska. Ovšem jak se zdá, ani jedna aktivita 

jej nedokázala udržet, v polovině 20. let začíná do piedmontských tavíren pod hlavičkou nové firmy ve 

velkém dovážet železný šrot, jenž se dosud v tisících tunách povaloval na bývalých francouzských bojištích. 

V téže době se na jedné z obchodních cest setkává s bossem mocného Fiatu, známým Giovannim Agnelli. 

Padli si okamžitě do oka, jak známo, protože Agnelli zrovna hledal bystrého a dostatečně dravého člověka 



 

 

 

pro plánovanou velkou obchodní expansi do Francie. Tak se mladý Pigozzi (už psaný Henri Théodore) stal 

ve věku 28 let šéfem veškerých aktivit Fiatu v zemi galského kohouta. Později kupuje bývalou a 

zkrachovalou firmu Donnet-Zédel včetně nemovitých statků a 2. listopadu 1934 slavnostně zapisuje do 

registru firmu Société Industrielle de Mécanique et de Carrosserie Automobile – jméno dlouhé jako pořadník 

našich čekatelů na Aronde, ale úderná a nezapomenutelná zkratka: S.I.M.C.A. - a tečky za písmeny se až na 

další vytratily, takže oněch pět písmen se stalo součástí mluvy motoristů celého světa. A naší samozřejmě 

také … ☺! 
   Výroba se úspěšně rozběhla. Pigozzi nejenže neztratil kontakt s Fiatem, ale díky přátelství s jeho 

majitelem těžil z mnoha výhod. Tou hlavní byla licenční smlouva, uzavřená za velmi slušných podmínek. V 

bývalé Donnetově automobilce začala montáž malého Fiatu Balilla a větší Ardity, ale již za dva roky 

debutuje Simca Cinq (zvaná i 5CV podle tradičního francouzského označení tzv. „daňových koní“ - i když 

tahle zkratka pochází z úplného motoristického pravěku, neboť přeložena znamená „koně parního stroje“ - 
Chevaux Vapeur). 5CV bylo lehce modifikované Topolino, doplněné o další typy 6CV, 8CV a 11CV. Rok 

1938 přináší již naprostou samostatnost podniku, ale také předválečný strach. Osvobození Francie v roce 

1944 znamenalo pro aktivní nanterrskou značku jisté a značné příjmy, protože Pigozzi sjednal kontrakt s 

americkými spojeneckými silami na opravy Jeepů a další lehké vojenské techniky. 
   První poválečný pařížský autosalon v roce 

1946 byl svědkem návratu Simky na trh – její 

stánek vystavil modely 5 a 8 v několika 

provedeních. O dva roky později slaví premieru 

Simca 6, úprava původního Topolina (5CV). 
   Ovšem na to hlavní se stále čekalo. Simky 

stále nabízely jen retušované předválečné 

modely a veřejnost sebou nedočkavě trhla při 

každé zprávě, která proskočila zdmi Pigozziho 

továrny. Tak plynul čas do roku 1951, kdy se 

rozezněly fanfáry nad debutující Simcou 9, 

později zvanou Aronde. Její podoby a proměny 

jsou vám jistě dostatečně známé z předchozích 

článků v našem magazínu, tak jen doplňme, že to 

byl první vlastní model, stavěný nezávisle na 

Fiatu (třebaže některé zlolajné jazyky 

poukazovaly na „náhodnou“ podobnost s Fiatem 1100 či 1400 ☺). Aronde se stala šlágrem a její produkce 

převýšila roční objem 100.000 kusů. Povzbuzený úspěchy, převzal Pigozzi výrobce nákladních a vojenských 

vozidel Unic, ale zejména bývalou Fordovu továrnu v Poissy, která se následně stala jakýmsi synonymem 

pro Simku. Montáž v Nanterre klesala úměrně k investicím do Poissy, až se druhý závod stal nepotřebným a 

vedení koncernu jej prodalo. 50. léta přinesla Simce takový rozmach, že nechala s předstihem za sebou 

Peugeot i Citroën a svým vlaštovčím zobáčkem klovala do zad Renaulta, spěchajícího, aby se nestal další 

pokořenou značkou … ☺. Převzetím programu francouzského Fordu Simca dosáhla i na posice vyšších tříd, 

což vyústilo v debut trojhvězdí velkých Simek Vedette: Trianon, Régence, Versailles + kombíku Marly. Tady 

se ještě projevilo americké dědictví, nejen na designu, ale i v použití antikvárních spodových osmiválců. 

Mezistupněm se stala Ariane se čtyř- nebo 

osmiválcem, postupnou inovací se obměnily i Vedetty: 

Beaulieu, Chambord a Présidence. Nesmíme 

zapomenout na přátele rychlých kol, které Simca 

zásobovala nízkými „devítkami“ Sport, upravenými 

Simkami Abarth a později elegantními Océane a Plein 

Ciel, stavěnými ve spolupráci se slavnou karosárnou 

Facel. V roce 1959 Simca vyrábí bezmála 250.000 

jednotek, což jí umožňuje mimo expanse na další 



 

 

 

zahraniční trhy i koupi slavné továrny Talbot-Lago. Začátek další dekády přináší velké změny: objevuje se 

následník Aronde, zvaný P60 Elysée s řadou zajímavých modifikací, progresivní a podle tehdejší mody 

stavěná Simca 1000 koncepce „vše vzadu“ a pro svou klesající prodejnost se Simca loučí se všemi velkým i 

modely z dědictví Fordu. Hned nato je P60 Elysée vystřídána navýsost populární 1300 ve zcela novém stylu. 

Je to začátek řady, která bude modní ještě za 12 let a mimo sedany nabídne i Break. „Tisícovka“ přináší i 

sportovní deriváty a malá 1100 je mezistupněm mezi 1000 a 1300 (1301) a vyráběla se ještě dlouho poté, co 

poutače s nápisem Simca zmizely z očí 

veřejnosti. To už ale klepe na dveře poslední 

kapitola Simčího života, resp. vozů s tímto 

hrdým názvem, která přináší předokolky 1307 

až 1309 a Horizona.  
   V roce 1964 se truchlící milovníci graciesních 

francouzských vozů rozloučli s Henrim 

Pigozzi, ale Simca jako továrna jela dál. 

Zmiňme montáže Elysée v Australii, některých 

modelů španělským koncernem Barreiros, 

kompletace z dovezených sad dílů v Chile, ale 

zejména převedení montáže velkých osmiválců 

do Brazilie. V měste Minas Gerais vybudovala 

Simca za značné finanční injekce brazilské 

vlády montovnu, výrobní haly, zkušebny 

inávrhářské centrum. Tam se v roce 1959 

začaly montovat mírně modifikované okřídlené 

Vedette, které postupem času prošly 

pozoruhodným vývojem. Staly se z nich 

modely Esplanada, Alvorada, Jangada, Tufão či superrychlé verse Rallye a GTX, používané policií nebo v 

závodech. Brazislkou větev Simky přebírá v roce 1966 Chrysler a poslední náznaky francouzské školy mizí 

o tři roky později předáním značky firmě Dodge. 
   Další eskapady evropské Simky již nejsou veselé a nesou stopy chaosu 70. a 80. let – Chrysler, Talbot, do 

toho koncern Rootes – a vše vyústilo v naprostý krach nejen tovární, ale i zánik idejí mnohých fandů značky. 
Simca není a nebude nikdy zapomenutá – o to se starají desetitisíce jejich ctitelů na celém světě, k nimž se 

hlásíme i my a za sebe i za vás je zdravíme!!! 
 
 
Text: Pavel Kopáček    
Foto: Archiv Pavla Kopáčka 
 
 



 

 

 

 



 

 

  

 

 

SIMCACENTRUM 
nabízí  

Běžný servis, údržbu a renovace vozů  

Simca, Matra, Talbot, Chrysler 180 

 
 
 
 
 
 

Generální opravy motorů a dalších dílů 

 
 
 
 
 

 
 

VYKUPUJEME STARÉ MOTORY SIMCA PRO JEJICH RENOVACI A NOVÝ ŽIVOT. NEVYHAZUJTE JE DO ŠROTU! 



 

 

  

 

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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