
 

 

                                Cestovatelé                                                             Simky na cesty                                   

                                 a další zajímavosti ze světa historických vozidel 



 



 

 

 

 

 

Vážení přátelé, příznivci a čtenáři, 
 
tímto číslem ukončujeme třetí rok vydávání našeho časopisu. A připravili jsme si při té příležitosti toto 

speciální vydání. Tentokrát ho věnujeme……cestování. Takže zde najdete naše známé či méně známé 

cestovatele, fotografie z cest, obytňáky, expedičáky, caravany, zkrátka vše, co s cestováním a motorismem 

souvisí.  
   Taky Vás seznámíme s jednou připravovanou cestou, kterou chci vzdát hold Simce, zopakovat něco 

podobného, jako Simca v šedesátých letech a splnit si další ze svých snů. Přípravy probíhají a vy je můžete 

sledovat na facebooku.   
   A co chystáme na další rok? Dlouho jsme zvažovali kam dál s časopisem. Variant bylo mnoho, od tištěné 

verze, přes placený internetový magazín. Nakonec jsme zvolili variantu, která má co nejméně negativ, a co 

nejvíce těch příjemnějších věcí. Začali jsme připravovat novou stránku, kde bude magazín vycházet v jiné 

podobě. A to místo celého čísla jednou za měsíc budete mít možnost se do světa veteránů začíst podstatně 

častěji. Ne, nekoupíte nás u kamelotů v metru každé ráno ☺, budeme vydávat jednotlivě články hned, jak je 

napíšeme. A jak je naším dobrým zvykem, opět na bázi dobrovolného příspěvku. 
   Když píši o tom dobrovolném příspěvku na tvorbu časopisu ….. chci poděkovat těm, kteří vzali naši výzvu 

k podpoře za svoji, a pomohli nám. Celkem jsme, za celou dobu vydávání časopisu, získali 4711,-Kč. 

Jmenovitě DĚKUJEME R.Pavlíčkovi, J.Putišovi, P.Chudlářskému, P.Kondělkovi, P.Smrčkovi, J.Jeřábkovi 

a O.Přibylovi. Díky těmto „Sedmi statečným“ můžeme vydávat časopis v takovém rozsahu, v jakém jej 

děláme. Všechny peníze do poslední koruny byly využity na cesty za reportážemi. Ostatní náklady jako 

letáčky, vizitky a správa webu financuje Simcacentrum. Oba autoři (Pavel a já) píšeme stále zadarmo ☺. 

Chcete-li nás podpořit, uvádíme číslo účtu: 396 769 1001/5500 (do zprávy pro příjemce uveďte časopis). 

Předem děkujeme. 
 
   Nyní si již udělejte kafe, čaj, naplňte půllitr pivkem či pozvedněte dvojku vína a užijte si s námi toto 

vydání, které, pokud jsme práci udělali dobře, vás na chvilku odvede od vánoční atmosféry do dalekých 

krajin, kde vám 

tváře bude bičovat 

horké slunce, kola 

se budou bořit do 

písku či bláta a vy 

se budete modlit, 

abyste dojeli vy i 

auto v pořádku. A 

pokud ne auto, tak 

alespoň abyste to ve 

zdraví přežili. 
 

                                        

Rok 2015 plný 

krásných cest vám 

přejí 
 
 
Michal Primák a  
 Pavel Kopáček 

                                                                               



 

 

 

 

Za železnou oponu 
 
 
   S.I.M.C.A. v padesátých letech podnikla se svým 

výrobkem jednu netradiční cestu. Přesněji v roce 1956 

vyjeli dva mladí novináři ze zahraniční redakce deníku 

Paris-Match – Dominique Lapierre a Jean-Pierre 

Pedrazzini s manželkami Aliette a Annie přímo do centra 

dění za železnou oponou. Chtěli do míst, kam běžní 

turisté nesměli (mimo cesty, hlídané Inturistem). 

Podařilo se jim vyřídit speciální povolení, které  vydal 

sám N.Chruščov! O pár let předtím, za vlády J.V.Stalina 

by to bylo zcela nemožné. Přejeli Polsko, pak dnešní 

Ukrajinu, zdrželi se v Kyjevě, na Kavkaz (kde byli první 

západní turisté od války), dále na Jaltu a černomořské 

pobřeží. Doprovázel je sovětský novinář Stanislav 

Petuchov z novin Komsomolská Pravda (v nové Pobědě ☺). Za 3 měsíce ujeli přes 13.000 km. Jeli s cílem 

pozdější publikace zážitků (což se jim podařilo, vyšla dvousetstránková kniha) a chtěli poznat 

necensurovaný Sovětský svaz. Dvoubarevnou 

Simku Vedette Marly někdy prý kvůli davům 

lidí ani neviděli. Z cesty si přivezli obsáhlé 

rozhovory s železničáři, dělníky v 

automobilce, prodavači, kolchoznicemi a 

lékařkami. Na sovětsko-polských hranicích je 

čekaly dva GAZy plné ozbrojených vojáků – 

po prověření dokladů a prohlídce auta ale 

mohli odjet. Pochopitelné byly otázky na 

počet válců, rychlost a obsah, na které 

odpověděli asi 200.000x ☺. Ve svém 

cestopise popsali běžný život, mzdy, výdaje, 

možnosti návštěv kin, divadel, zařízení 

nemocnic, sportoviště. 

 
 
Přesná trasa: Paříž – Varšava – 

Minsk – Moskva – Gorkij – 

Charkov – Kyjev – Suchumi – 

Tbilisi – Soči – Krasnodar – 

Charkov – Moskva – Minsk – 

Paříž 
 
Text: Michal Primák  
Foto: Archiv Michala Primáka 
 
 



 

 

 

 

Simky na cesty 
 

 Cestovní Simky, to byla především Matra Simca Rancho. Více o Ranchu jste si mohli přečíst na začátku tohoto roku v našem magazínu, kde   
                                                                                       jsme mu věnovali hlavní téma.                                                                   

 
 
Simca Campero je 
jedna z nejméně 
známých Simek. Na 
podvozku Simky 1200 
(což byla ve 
Španělsku vyráběná 
Simca 1100) vyrobili 
Španělé malý vůz, 
jakousi obdobu 
Citroënu Méhari či 
Renaultu Rodeo. 
Osobně jsem 
Campero nikdy 
neviděl, pokud ho 
potkám, koupím ho ☺. 
 
 
 
 

Simca Vedette s obřím přívěsem, který ale vozila patrně zcela běžně.  
 Kdo sbírá modely velikosti 1/18, možná tuto soupravu již viděl. 

   Zatímco přívěsy z Rancha jsou doma vyrobené, přívěs za Simku  
                  1100 VF2 vyráběl přímo francouzský Heuliez. 



 

 

 

     Přidala si Simca 1100 VF2 plasty nebo je to malosériová výroba? Ve Francii či  
     holandská úprava? Podobnou úpravu mělo i Rancho, které bylo před pár lety  
                                                      v inzerci. 

 

Soupravy auto + caravan byly oblíbené i mezi modeláři. 
Tuto soupravu připravil v sedmdesátých letech Norev. 
              Autíčko mám….bez přívěsu �. 

  
      Jak Simku Vedette nakreslil francouzský autor  ☺. 

 
 
 
 
 
 
 
Nekvalitní obrázek  Simky Horizon – která byla k vidění ve filmu  
                                       „Auf Achse“. 
 
 
 
 
 
Simca Ariane, stan, kemp, moře….. 
 



 

 

 

Talbot Express…..to byly koncernové dodávky….ale takéy obytná auta všemožných velikostí….                        Simkou kamkoliv… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přestože na první pohled poznáte příbuznost s Fiatem Ducato, Peugeotem Boxer a Citroënem C25…..u bydlíků šel Talbot dál. Vnitřní prostor    
   je typicky anglicky komfortnější, než u evropských sourozenců. Rozdíl je i ve velikosti, Talbot se nabízel  i v opravdu velkých variantách. 



 

 

 

 

Simkou na střechu světa 
 
   Africká cesta, kterou SIMCA podnikla v šedesátých letech, byla jistě krásná. Šestadvacet tisíc kilometrů 
Simkou po Africe jsem vždy chtěl zopakovat. Nešlo mi ani tak o tu Afriku, ale o ty kilometry. To přiznávám. 
Politická situace v Africe je léta jiná než v šedesátých letech. Původní trasa s největší pravděpodobností 
nesjízdná. Afriku jsem vzdal… Ale touha po kilometrech zůstala. Jenže přišla rodina, děti, dům, zná to 
většina z nás ☺. A taky přišlo Rancho. No přišlo…. kámoš ho přitáhl na odtahovce. A s Ranchem přišel 
příslib cest. Renovace byla započata, zasekla se, rozběhla, pak zase zasekla. Ale nyní se zdá, že přišel pravý 
čas. Práce na Ranchu pokračují a dá-li bůh, brzy vyjede. Změnila se i spousta dalších věcí, o kterých psát 
netřeba. A tak v jednom koutě dílny přibývají mapy, outdoorové vybavení, večery trávím nad plány a trasou. 
Rozhodnutí dávno padlo. Je ten správný čas připravit se na svoji životní cestu. Co je to „životní cesta“? Pro 
každého něco jiného. Pro mne cesta, na kterou budu vzpomínat do konce života. Věřím, že v dobrém.  
   Plán je to jistě skvělý, ale jak říkal Dan Přibáň, sen se stane cílem, nebo skutečností, chcete-li, tehdy, když 
dostane datum. Takže mé datum je 23.4.2016. V tento den moje Matra Simca Rancho vyjede na střechu 
světa. Cílem cesty jsou Himaláje. Úmyslně nepíšu expedice. Protože mým cílem není nic zkoumat, ani 
objevovat. Prostě pojedu na výlet ☺.  
   Trasa povede přes Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko, Írán, Pákistán, Indie, Nepál a 
zpět. Zpáteční trasa se dnes jeví přes Indii, Pakistán, Írán, Turkmenistán, Kazachstán, Rusko, Ukrajina, 
Polsko a domů do Čech. Google hlásí 19 000 kilometrů, no spíš to odhaduji na nějakých 22 000km, možná 
25 000km. Tak se uvidí.  
   Je jasné, že ani Vás, naše čtenáře neochudím o cestopis. V jaké podobě je ještě otázka….a dnes 
nepodstatná.  
   Držte mi palce, aby se moje cesta povedla a já nejen odjel, ale hlavně se v pořádku vrátil ☺. 
 

Text: Michal Primák               Foto: Archiv Michala Primáka, fotobanka 

 



 

 

 

 Rumunský Transfagaras nemůže chybět. Nejhezčí silnice Evropy, jako     Skalní město v Nevsehiru v Turecku je dalším z míst, kde se chci  
  dělaná pro sporťáky a motorky. Prozkoumám, abych tam pak mohl jet                                                   stavit. 
                                    Simkou 1000 Rallye 2.  

                   Himaláje – údolí Spiti. Nepál, Varanásí, Rishikesh…..co dodat ☺ 
 
 



 

 

 

                                     Dobovka                                                          Z hluboké historie 

   Snad mi Pavel odpustí … ☺…ale autobusy jsou taky prostředek              V dávných dobách motorismu automobilky podnikaly dálkové 
 k dalekému cestování. A zákoutí Florence se škodovkami RO a RTO          jízdy jako ukázku kvality svých výrobků. Laurin&Klement  
                                jistě nikoho neurazí.                                                         nemohl chybět. 
 
                             Potkali jsme                      Soutěž 

       
Jaký je přesný název vozu a při jaké příležitosti byl vyfocen? 

       Pište opět vaše odpovědi na michal@simcacentrum.cz  
 

                 Klasika klasik. Starý velký Mercedes 406. 
                                                                            Renovace 

     Chevrolet Suburban už je zpět na cestách………. 
                                              …………………..renovace se zdařila.  



 

 

 

                                  Česká mrtvolka                                             … a tak vypadala jako nová 

                               Tyto obrázky sice nevypovídají o shodném autě…..ale obytných „dvanácetrojek“ jezdilo dost… 
                                    
                  Zahraniční mrtvolka                                             … a tak vypadala jako nová 

                          I nesmrtelný Land Rover jednou dojezdí………..na staré časy již jen vzpomíná ve staré zahradě… 
           

Kolem aut 
          

         Cestovat se dá i letecky. A nedávno oznámené létající auto není žádnou novinkou. Aerocar by mohl vyprávět. A protože byl jen  
            jeden prototyp, můžete si poradit jako zloduch z jedné z bondovek, který měl na AMC Matador přimontovaná křídla ☺. 
 



 

 

 

                            Hrálo ve filmu                                        Z archivu čtenářů 

     Dálkové soutěže byly náročnější, než drtivá většina dnešních cest.                    Fotku z dovolené zaslal Martin Kadlec. Děkujeme 
               Útrapy závodníků lze vidět třeba v úsměvném filmu 
                          „Na řvoucích strojích do Monte Carla“ 
                          
                                                                   Z prospektů a reklam  

   Text: Michal Primák                  Foto: Michal Primák a jeho archiv  



 

 

 

 

Moderní nomádi v nemoderních autech.  
 
   I v dnešních časech rychlého 
vývoje, instantního života a 
bruselských příkazů pokračuje 
tradice českých cestovatelů, kteří, 
ač s horším vybavením, vyrážejí 
vstříc tam, kam si netroufnou 
bohatší a zkušenější výpravy. Ač 
už asi není na planetě co 
objevovat, pořád jsou mezi námi 
ti, jimž nestačí TV kanály se 
záběry vzdálených zemí. Píšeme 
o nich proto, že si za dopravní 
prostředek svých cest vybrali 
automobil. A ne ledajaký – 
historický! Základním kritériem 
našeho výběru bylo, aby jimi vybrané vozidlo bylo historicky autentické. Takže motor z Favorita do 
„stodvacítky“ a podobné „vylepšení“ nebereme ☺.  
 
Text: Michal Primák 
Foto: Dan Přibáň – Trabant 601, Michal Vičar – Škoda 1000MB, Michal Dlask - Škoda Octavia Combi, 
Martin Remiš – Ford Bronco, Michal Cais – Tatra 613…… (nebo možná fotil někdo členů posádky ;-) ) 
 
 
   „Když se chce, tak to jde“. Tento citát je jedním z těch, 
kterými se řídí partička nadšenců kolem novináře Dana 
Přibáně. Z původního malého plánu na cestu Land 
Roverem do Afriky vznikla „Trabantománie“, která stále 
trvá a nikdo netuší, kam až hranici možného Dan 
posune. Posuďte sami. Na první cestu Hedvábnou 
stezkou se vydává posádka, známá jen mezi nejbližšími 
přáteli, jedním sériovým Trabantem 601. Druhou cestu 
napříč Afrikou již jedou Trabanty dva a cestu sledují 
tisíce lidí na Facebooku. Zatím poslední cestu jižní 
Amerikou s nimi absolvovala polská posádka Maluchem 
a slovenský „šílenec“ Marek Slobodník na Jawě. Na 
monitorech byly nalepené oči desítek tisíc příznivců. Po 
návratech z cest vznikaly nejdříve DVD a přednášky. A 
po poslední cestě již tito sympatičtí cestovatelé 
vyprodávali nejen přednáškové sály, ale i kina a sledovat 
jste je mohli i v TV v hlavních vysílacích časech! A 
show pokračuje. V tyto dny probíhají přípravy na další 
cestu…Ač plán se teprve rodí, určitá místa jsou jasná – 
Austrálie a Oceánie. A čím ozvláštnil Dan tuto cestu? 
Jedna z členů posádky je vozíčkářka. Ne, nepojede 
vzadu jako porcelán na lodi. Hezky Hycomat pod kapotu 
a Kiku Madajovou za volant. Je na co se těšit. 
(www.transtrabant.cz) 



 

 

 

   Jste-li student sociologie a kámoš studuje 
žurnalistiku, a oba víte o autech kulový..…ani to vás 
nemusí odradit od cesty starým embéčkem kolem 
světa. Stačí vzít patřičnou příručku do kufru. Jako to 
udělal Michal Vičar s Martinem Beťkem. Pětatřicet 
tisíc kilometrů napříč Ruskem, Koreou, Spojenými 
státy, Střední Amerikou, několika zeměmi Jižní 
Ameriky a Západní Evropou zpět je solidní porce. 
Možná byste nehádali, že USA jsou v mnohém 
podstatně horší než Guyana ☺. Jo, samozřejmě na 
takových cestách nejde vždy vše bez problémů, jak 
ukazuje pravý přední blatník embéčka na fotce. Ale 
správné chlapy nic nezastaví v cestě za svým snem. A 
ke splnění snů je třeba mnohdy podstatně méně, než si 
zpočátku myslíme. Takže i tito kluci vyrazili…..a po 
osmi měsících se vrátili v pořádku do Česka. A 
embéčko s nimi. Ne, k pořádnému cestování není 
potřeba mnoho. Stačí odvaha, rozhodnutí…. to ostatní 
se vždy nějak zařídí. Výsledkem cesty je i film 
s knihou, kde posádka nevšedně popisuje příjemnosti i 
nepříjemnosti své cesty. Více 
(www.mbkolemsveta.cz).   
 
 
  

 
 
   Jaké historické auto z české produkce byste si vzali na 
cestu do Afriky? No, žádný off road vás zřejmě 
nenapadá, možná kromě bojového Tudora. Michal Dlask 
s Ondřejem Novákem si vybrali starou oktávku. Pro 
cestu po západním pobřeží černého kontinentu je vždy 
lepší staré auto s velkým kladivem v kufru, než 
kilometry elektroniky pod kapotou. Ani tito dva 
cestovatelé nejsou žádná outdoorová esa ošlehaná 
stovkami výprav s milionovým rozpočtem. Jeden 
pracuje jako projektant, druhý je „ajťák“. Ale co… To 
přeci není důležité. Důležitější je chuť nekecat a sny 
realizovat. Škodovka si poradila s nástrahami cest se ctí 
a statečně polykala deseti tisíce kilometrů 
všudypřítomným horkým pískem. A svého cíle na 
samotném cípu jižní Afriky dosáhla. I když…on to 
nebyl ten hlavní cíl. Tím je cesta samotná….. cesta jako 
motto života.  I v tomto případě je výsledkem cesty 
cestopis. Ten se mi bohužel zatím do ruky nedostal, ale 
tak jako ostatní expedice bylo možné tuto cestu sledovat 
na facebooku. O zážitky nebyla nouze. O skutečné 
zážitky. Ne o ty, co doma u kafe vymyslí režisér. Tyto 
zážitky psal život.  
(www.dlavak.cz) 
 



 

 

 

   Americký Ford Bronco je trochu mladší, větší, terénní, 
ale taky žere jak zjednaný, má spoustu kabelů a je 
vlastně otázkou, zda se pro cesty mimo civilizaci hodí 
víc nebo míň. Obří osmiválec se asi bude ve stepi 
vyndávat z vozu a opravovat hůře, než půllitr z Trabantu 
☺. Tádžikistán, Uzbekistán, Kyrgystán….a další země, 
o kterých většina lidí ani netuší, kde že jsou a zda jsou 
skutečné, nebo z pohádky, to jsou v současnosti místa, 
kde nechává svoji stopu Zuzana Haceková a Martin 
Remiš. A není to rozhodně jejich první cesta. 
Zajímavostí je i to, že Martin a Zuzana je pár ☺. Pár, 

který má toulavou krev, a tak místo Bibione či 
Makarské objevují střední Asii, místo hotelů spí v autě, 
místo all inclusive zkoumají domácí kuchyně odlehlých 
končin a místo plného servisu cestovky se spoléhají 
sami na sebe a svůj stroj. A podle fotek se rozhodně 
nezdá, že by jim něco chybělo.  
Zprávy i z této expedici najdete na facebooku nebo na 
webu. (www.bronconamiestohotela.com)  
 
 
 
 

  Nejde o to, vzít to nejhorší auto, co je po ruce a někam 
jet. Mnohdy ale auto, které máte rádi a je třeba i členem 
rodiny, není pro cestování vůbec vhodné. Tatra 613, se 
kterou jezdí Michal Caiz a Tomáš Petlach je vlastně 
podobným příkladem. S vozem, který byl konstruován 
k reprezentaci a jehož nejdelší plánovaná cesta byla 
z Brna do Prahy, cestuje tato dvojice po cestách zemí 
bývalého Sovětského Svazu. Za sebou má Tatra cestu 
do Ruska, Moldávie, Litvy, Lotyšska, Estonska, 
Ukrajiny, dále Polska, Slovenska a Bulharska. To není 
vůbec špatné. Tatřička zvládla všechny cesty. Některé 
lépe, některé s drobnými starostmi. Ale ty přece 
k tomuto druhu cestování. Vždyť o kolik zážitků by 
Michal s Tomášem byli ochuzeni, kdyby vše fungovalo 
jak pověstné švýcarské hodinky. I když způsob 
cestování je zase o něco odlišný od ostatních a cesty 
nejsou tak medializované, přečíst si je můžete velmi 
pěkně napsané a čtivé cestopisy na webových stránkách. 
(www.tatranacestach.cz)  
 
 
Ne, nečekám, že jsem napsal o všech, kdo vzali staré 
auto a procestovali s ním kus či kousek světa. A pokud 
vy máte zážitky ze svých cest, pošlete nám je. A jestli 
ne, tak na co čekáte……vezměte svoji škodovku, 
tatrovku, pragovku či cokoliv jiného a jeďte, jeďte až 
tam, kam Vás kola Vašeho vozu povezou…    



 

 

 

 

Jedeš, jedu, jedeme… 
 
   Vylovil jsem ve svém archivu pro Vás několik fotografií z cest blízkých i dalekých. Užijte si je…a třeba 

Vás budou inspirovat k Vaší cestě… 
 

Text: Michal Primák     Foto: Michal Primák a jeho archiv 

        A proč nezačít touto úchvatnou kombinací socialistického Československa, jakou je Garde a karavan. Možná někdo bude znát i  
                                                          značky a typy karavanů. Mě stačí, když se v tom dá dobře spát ☺. 

Dnes by se na nás koukali lidé jako na exoty, ale tento způsob dovolených byl zcela běžný. Za Trabanta obytňák, na střechu surf a tradá  
                                        k Balatonu. Kdo nenašetřil na Trabanta a neprošel pořadníkem, mohl jet Ifou. ☺ 

 
 
 
Karavaning není záležitostí posledních 
30let. Vznikl už v předminulém století, 
když ještě koně tahali dostavníky ☺. 
Záliba několika málo podivínu, kteří 
tahali za koněm maringotku, se vyvinula 
v jedinečný způsob cestování, v životní 
           styl a zálibu milionu lidí. 
 
 
 
 



 

 

 

Zatímco Amíci utratili všechny doláče za překrásného Edsela a musí spát pod celtou, francouzský majitel Peugeotu 504 spí hezky v caravanu. 

                        Marketingoví specialisté, jak si říkají ti, co nám cpou to, co nepotřebujeme, oblažili svojí pozorností i caravany. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                            Malé přívěsy za osobní vozy byly v módě již od třicátých let. U nás jsou k vidění přívěsy spíše za motocykly.. 

      S takovou Alfou Romeo 6C 1750 a takovým přívěsem přijet na                           Jak vylepšit vzhled Brouka? Přidat caravan ☺. 
                  Zbraslav-Jíloviště….To by bylo halooooo ☺. 

 Jeden z prvních průkopníků caravaningu byl Wiliam Gordon                        Dnes zažívají historické caravany oživení zájmu. 
                             Stables, skotský lékař.   



 

 

 

   Škoda 1203 sice nebyla rovnocennou náhradou západních  
         obytných automobilů, ale tak co se dalo dělat…  

Angličané tvořili vždy pěkné bydlíky. A Ford Transit byl ideální 
                              kandidát pro vestavbu. 

 
Přestože některé 
kreace dříve či později 
zanikly, nelze jim ani 
dnes, po desítkách let 
upřít jistou nekonvenční 
zajímavost. Sice už 
vidím dnešní řidiče, jak 
s tímto projíždí 
kruhovými objezdy 
v každé druhé vesnici, 
ale kdo ví ☺ 
 
 
Máte také zajímavé 
fotky obytných aut, 
expedičních vozidel, 
anebo dalších rozličných  
cestovatelských vozů? 
Pošlete nám je, rádi je 
zveřejníme v některém 
      z dalších čísel ☺.  



 

 

 

                                 Dobovka                                                                    Z hluboké historie 

                Na výpravu je nutno se především zásobit!                                 Kdyby Populara sundali z korby Avie, ještě by se předvedl jako  
                           I nábytek se někdy hodí!                                                                  zamlada, když projel celý svět! 

                 Potkali jsme                        Soutěž 

     Ford Zephyr 4, kdysi sloužící čs. zástupci v Egyptě. Památkou na             Tohle auto muselo cestovat daleko, aby skončilo v jezeře.  
 cestování je sbírka samolepek na vnitřní straně víka zavazadelníku –                                                Copak to je? 
                   na každé jsou velbloudi a pyramidy … ☺                                                                    Odpovědi na pavel@simcacentrum.cz 

                                 Zatím v renovaci                         Takhle po renovaci 

GAZ 69 projel mnohokrát svou obří domovinu křížem krážem, je 
to tedy zasloužilý cestovatel. Pečlivý majitel tohoto kousku jej  

                                                                                                                             určitě dovede do stavu dokonalosti … 



 

 

 

                                        Česká mrtvolka                                                 … a tak vypadala jako nová 

Minorek, schoulený u zdi možná ani netuší, kolik slávy získal jeho kolega na cestě africkou pouští. Snad k němu bude osud a majitel milostivý! 

                     Zahraniční mrtvolka                                            … a tak vypadala jako nová 

                            Pokud mne paměť neklame, tak i Barkasem se vydala jakási východoněmecká výprava do Afriky.  
                                                             Tenhle kousek už se nikam nepodívá, bohužel … 

                         Předválečná mrtvolka       …a tak vypadala jako nová 

                  
 
 

   Snad už jen sny o palmách, prašných cestách, vavřínových věncích a novinových titulcích má ubohá malá aerovka. Stála jen tak venku …  
                                                                    Absence místa nebo citu? Asi to druhé … 
 



 

 

 

                          Hrálo ve filmu                                               Z archivu čtenářů 

  Ztvárnění zahraničí našim filmařům nějak nejde, aneb italští mafiáni                     Cestovatelskou klasikou je obytný VW bus 
         v bývalém ambasádním Plymouthu Fury v pražské „Sicilii“.            jehož fotku nám zaslal Petr Mikulka. Díky za ni! 
 

                                                                           Z prospektů a reklam 

 
Text: Pavel Kopáček                       Foto: Pavel Kopáček a jeho archiv  



 

 

 

ing.JIŘÍ HANZELKA  

ing. MIROSLAV ZIKMUND 

 

   Kdo z dnešních cestovatelů by je neznal? A 
nejen cestovatelé. Znají je i veteránisté, znají 
je jistě všichni „Tatrováci“ a možná je zná i 
hrstka řidičů běžných aut. Nebyli prvními, 
kdo se vydal na cesty. Nebyli možná ani těmi, 
kdo dokázali jako cestovatelé nejvíc. Měli, a 
vlastně stále mají, jakousi zvláštní auru. Podle 
mne je to tím, jak málo (vlastně nic) dokázala Tatra v dobách socialismu získat z velkého úspěchu, 
kterých dosáhli s Tatrou 87 po Africe, Jižní Americe a následně s Tatrou 805 po Asii a Oceánii.  

   Jiří Hanzelka se narodil na Štědrý den roku 1920 v moravském Štramberku, poblíž Kopřivnice. Díky 

zaměstnání otce v Tatře měl k této značce blízko, ale nebyl „od fochu“. Vystudoval obchodní akademii a po 

druhé světové válce mohl dokončit i vysokou školu. Vzhledem ke své aktivní účasti na událostech v roce 

1968 byl nucen Jiří Hanzelka přestat publikovat a stáhnout se z veřejného života. Zemřel v Praze 15.února 

2003. 

   Miroslav Zikmund je plzeňský rodák. Narodil se 14.2.1919. Po druhé světové válce dokončil Vysokou 

obchodní školu, kde se seznámil s Jiřím Hanzelkou. Ovládal pět jazyků, a přesto se učil další. I pro něj 

znamenali události roku 1968 stopku. Dnes je mu úctyhodných 95 let.  

   V roce 1946 začali oba mladí pánové pracovat v Tatře Kopřivnice. To již začínali plánovat svoji velkou 

cestu. V období let 1947-1950 společně vyjeli Tatrou 87 do Afriky a následně do Jižní Ameriky. Zajímavá 

jsou čísla z těchto cest dua H+Z. Celkem strávili na cestách tři a půl roku. Projeli 44 zemí, najezdili 62 tis. 

km, natočili 11 kilometrů filmu, napsali přes 700 reportáží pro rozhlas a dalších asi 300 pro tisk. Na přelomu 

let padesátých a šedesátých vyjelo duo Hanzelka + Zikmund na cesty znovu. A znovu Tatrou. Tentokrát 

však Tatrou 805. Cílem byla Asie a Oceánie. Cestovat nepřestal ani v pokročilém věku. Na počátku 

devadesátých let navštívili Rusko, Austrálii a Nový Zéland. Na všem se podíleli společně, i na psaní knih. 

   Tatra nedokázala využít přínosu Hanzelkových a 

Zikmundových cest. Přestože dvojice vozila objednávky na 

Tatry 87 ze všech koutů světa, kopřivnická Tatra byla 

hluchá. Jediné, co zbylo, jsou vozy, které můžete obdivovat 

v muzeích. Tatru 87 v Národním technickém muzeu 

v Praze a „Kačenu“ Tatru 805 v Kopřivnici. A také krásné 

knihy, které patří k tomu nejlepšímu z cestovatelské 

literatury, mohu-li to tak nazvat. 

 

Text: Michal Primák             Foto: Archiv Michala Primáka 



 

 

 

Cestovatelským objektivem našich čtenářů  

    Náš slovenský čtenář Denis Brilla nám zaslal fotku rakouského                 V roli „fotooběti“ je náš stálý čtenář Míra Sita, řítící se  
      oldtimeru Gräf&Stift, v němž byl zastřelen následník trůnu                   liduprázdnou silnicí ve svém Firebirdu! Takhle ho zvěčnil 
                  František Ferdinand d´Este! Díky za úlovek!                                               pan Josef Jeřábek a my mu děkujeme! 

  Někdy nemusíte ani cestovat, stačí zaznamenat, jak cestují jiní:          Když jsem si prohlížel foto od Martina Nebeského, tipoval jsem 
        díky Martinu Kadlecovi za foto převozu RR a Tatry 87!                                 cestu na východ. Ale všechny Volgy jsou u nás a 

       čtenáři Martinovi děkujeme! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Náš čtenář Petr Sochůrek toho letos procestoval dost, ze Švédska pochází jeho snímek Cadillaku ´46 po svérázné přestavbě na „bydlík“  
        a snímek vozu stejné značky ročníku ´59 v roli poutače růžové barvy (jak jinak, že … ☺). Jsme rádi za každé takové foto! 



 

 

  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 

                   Nezávislý časopis VETERÁN vydává Simcacentrum 
 

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

 
Simcacentrum provozuje společnost FINTALK Invest s.r.o. 

Redakce: Pavel Kopáček, Michal Primák 
 

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