
 

 

                           Známé-neznámé                                                             Výročí                                                

                                  

a další zajímavosti ze světa historických vozidel 



 



 

 

 

 

 
Milí přátelé, čtenáři a příznivci, 
 
těžko se píše úvodník o tak letní záležitosti, jakou je provoz historického vozidla – v době, kdy kusance 

sněhu padají hustěji než tříštivé pumy při náletu na Drážďany, člověk se potácí od jedné choroby k druhé, 

jednotlivé tělesné orgány neobstojí v soutěži spolehlivosti, zato miliony bacilů všech hmotnostních a 

výkonostních kategorií sviští tělesnou schránkou jako ďábelská technika na bonnevillských solných 

pláních … :-) 
   Tak to vezmeme alespoň výhledem dopředu, na ten minulý rok se zaměřovat nechci, ten toho moc 

pěkného nepřinesl. Tak co tenhle? No, patrně se nám dostane cti být u reinkarnace několika zámořských 

korábů s čistě českou minulostí, možná již v únoru či březnu navštívíme jedno zajímavé automuseum (v 

plánu je jich ale vícero), zjistíme, kterak se liší renovace „Hadimršky“ od renovace ušlechtilého Jaguaru, 

možná se nachomýtneme celkem blízko ke KdF 82, jenž nikam nejezdí, případně se zeptáme, jak se sbírají 

auta rychlé pomoci … 
   Všechno tedy „možná“, „snad“ či „uvidíme“, ale ono to jinak nejde, je-li v plánu sladit několik tak 

nevyzpytatelných bytostí, jakými jsou lidé … 
   Veteranské kalendáře zatím zarputně mlčí, nechce se věřit, že by první akce byly až o Velikonocích. Takže 

– milí vytrvalci u našich stránek, sledujte, prosím, co se kde šustne a hned nám to sdělujte. Jen tak budeme 

aktuální k potěše své i vaší. 
   Od čaje s citronem a krabičky Paralenu vás srdečně zdraví sípající a nachlazený Pavel Kopáček 
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Nositel pokroku 
 
   Nahradit celosvětově úspěšný 

model je vždy těžký úkol. Simca 

1300 se tohoto úkolu ujala na jaře 

roku 1963.  A nevedlo se jí vskutku 

zle. Zatímco všech provedení Aronde 

se za 14 let vyrobilo 1,5 milionu, 

Simca 1300 a 1500 dostala pouze 3 

roky. A za tyto tři roky se silnice 

podívalo přibližně 430 000 vozidel. 

Což úspěchem je. Dnes si říkáme, 

kam se všechny ty Simky poděly, na 

silnicích je nevidíme, na srazech 

zcela výjimečně, prostě jsou pryč. 

Pojďme si je připomenout.  
 
   Na počátku šedesátých let byl již automobilový trh ozdraven od důsledků druhé světové války a 
automobilky objížděly světové autosalony se svojí nabídkou. S.I.M.C.A. byla na vrcholu svých sil. Úspěch 
řady Aronde vynesl automobilku vzhůru, nová továrna v Poissy jela naplno, výroba se rozšířila o velké 
modely Ariane a Vedette.  
   Nástupce Aronde se představil v roce, kdy se tato řada stala minulostí a vzala sebou i větší sourozence 
Ariane a Vedette. Svědkem představení nové Simky 1300 se stala Ženeva a její autosalon. Automobilka 
opustila libozvučná jména, vycházející ze starofrancoužštiny a novinku označila nezajímavou číslicí, stejně 
jako, o dva roky dříve představenou, Simku 1000. Číslice značila zaokrouhlený objem motoru. Škoda, že 
zmizely krásné názvy Elysée, Aronde, Ariane, Beaulieu…. 

   Nový sedan byl svému předchůdci na hony 
vzdálen, zejména po karosářské stránce. Na 
Aronde/Elysée neodkazovalo na 
„třináctistovce“ vůbec nic, ač pod kapotou 
byl známý motor. Ale prohlédněme si 
nejdříve to, co je oku pozorovatele 
vystaveno nejdříve. Karoserie se po vzoru 
mody zcela zbavila vystouplých blatníků, 
které byly zcela „integrovány“ do karoserie. 
Samozřejmě ale zůstaly náznaky zadních 
křidélek….opět móda ☺. Karoserie o délce 
4,2metru je prosta zbytečných tvarů, vše je 
jednoduché, prosté, elegantní. Ale účelné. 
Jako třeba umístění rezervy. Aby nezabírala 
moc prostoru, je nádrž vozu, umístěná pod 
zavazadlovým prostorem tvarována tak, že 

v její horní části je prohlubeň přímo pro rezervu. Zároveň nádrž tvoří část zavazadlového prostoru. Vtipné a 
účelné řešení. To samé platí v interiéru. Palubní desce dominuje kaplička, kde je rychloměr a ukazatel 
paliva. Až v lépe vybavených verzích se objevuje například ukazatel teploty motoru. Vůz je pětimístný, 
vepředu může řidičova partnerka sedět až u řidiče. Přední sedačka je totiž lavicová a ani řadící páka jí 



 

 

 

nepřekáží, je pod volantem. Všechna sedadla jsou velmi měkká a pohodlná. Jen vstát z nich je trochu 
obtížnější ☺. Z vozu je výborný výhled díky bohatému prosklení.  

   Pod kapotou je známý motor, původem ze Simky Elysée. Drobnými úpravami dosahuje výkonu 62k dle 
normy SAE. Samozřejmostí je vodní chlazení a rozvod OHV. Převodovka je čtyřstupňová a poháněná přes 
kardan je zadní náprava. 
   O necelé dva roky později přichází silnější a „luxusnější“ sourozenec. Simca 1500, jak název napovídá, 
má pod kapotou motor o objemu 1,5litru a výkonu 81k. I ten konstrukčně vychází ještě z motoru Rush, 
původem v Simce Aronde. Pro 900kg těžký vůz bohatě dostačuje. Interiér je příjemnější. Šedé obložení 
palubky nahradila imitace dřeva, sedačky jsou již dělené. Na palubní desce přibyly ručičkové hodiny. 
Zvenku je rozpoznatelná Simca 1500 díky nové hliníkové masce mezi předními světlomety. Avšak 
rozlišovací markant to není zcela spolehlivý. Když ve Francii končila výroba Simek 1300/1500, dostávaly i 
slabší „třináctistovky“ tuto masku. Zřejmě se jich vyrobilo víc ☺. 
   Záhy je představena druhá karosářská varianta, verze kombi, zde označovaná jako Break. Měly ji oba 
modely. Zadní část vozu byla přístupná zajímavým způsobem. Nejprve bylo třeba odemknout zámek, na 

zadních dveřích. Po odemknutí bylo 
možné kličkou, skrytou v zámku 
zasunout zadní okno do dveří. 
Následně za kliku ve vnitřní části 
dveří odklopit spodní část víka 
zavazadlového prostoru. Do toho bylo 
možné získat dvě podélné malé židle, 
vhodné pro převoz dětí. Další 
možností bylo „zaplechování“ zadních 
bočních dveří a vytvořit tak jakousi 
nákladní verzi. Ta po ukončení výroby 
užitkových verzí Aronde ve výrobním 
programu chyběla. U Simky 1500 ve 
verzi GL a GLS bylo možno vyndat 
podlahu zavazadlového prostoru, 
kterou tvořil……kempinkový stolek. 



 

 

 

   Ve stejném roce, tedy 1965, bylo možnost vybavit vůz třístupňovou automatickou převodovkou Borg 
Warner.  
   Simky řady 1300 a 1500 byly v roce 1966 výrazně modernizovány a novinky nesly označení Simca 1301 a 
1501. Těm se ale budeme věnovat v některém z dalších čísel. 

   Řada Aronde/Elysée, úspěšně 
etablovaná i na československém 
trhu, položila základ pro 
pokračování spolupráce mezi 
socialistickým Československem a 
západoevropskou automobilkou 
S.I.M.C.A. A tak i řada Simca 
1300 obohatila naše silnice. Přesný 
počet dodaných vozů na naše 
silnice mi není znám. Ale ještě 
v nedávné době byla Simca 1300 
relativně běžně viděným vozem. 
Dnes byste možná spíš našli 

pověstnou jehlu v kupce sena, než „třináctistovku“ na silnicích. I na značkových srazech uvidíte jednu, 
možná dva kusy. Simky 1500 se 
sem nevozily a ty, co zde jezdily, 
byly dodány dvěma způsoby. 
Jednak přes brněnský strojírenský 
veletrh, kam přišly i dva vozy 
verze Break a jednak 
individuálním dovozem.  
   Sám jsem několik vozů Simca 
1300 vlastnil, a jedná se o 
nenáročné malé vozidlo, které 
uspokojí touhu po příjemném a 
nenáročném svezení. Konstrukce 
je jednoduchá a při minimální 
údržbě může přinést spoustu 
potěšení při veteránských akcích. 
Simca 1500 Break, kterou jsem 
vlastnil někdy před dvanácti lety, 

je smutnou vzpomínkou přecenění mých tehdejších 
možností pro náročnou renovaci. Dnes bych si se 
silnou korozí karoserie (včetně střechy) jistě poradil, 
tenkrát jsem to vzdal a vůz dnes již neexistuje. Ze 
všech čtyř kombíků, o kterých jsem ještě před deseti 
lety v Česku věděl, zbyl jediný.  
   Pokud tedy hledáte nenáročného veterána za 
dostupnou cenu, který vám poskytne příjemné zážitky 
za volantem, a netrváte na pětimetrovém kabrioletu, 
může být malá sympatická Simca to pravé. 
 
Text: Michal Primák   
Foto: Michal Primák a jeho archiv 
 
 



 

 

 

    Rozdíl mezi Simkami 1300 a 1500 je patrný zejména na                     Simca 1300 hrdý šéf automobilky, pan H.T.Pigozzi. 
                                      přední masce. 

                                              …                                                                      Film Playtime nepatří mezi oscarové trháky.  
                                                                                                          Ale Simek řady 1300/1500 je tam tolik, že to nespočítáte ☺. 

 
Filmaři ve snímku Příliš tichý pánové se se Simkou moc nemazlili.. �. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

   Simca 1500 GL Break sloužila 12 let na zahradě jako psí bouda. Ač          Zúčastnila se mezinárodního srazu Simek v ČR, aby ji poté 
   jsem sehnal veškeré nové technické díly, práce na karoserii jsem                       majitel poté odsoudil k likvidaci na šrotišti… 
                          vzdal, což mne, i dnes ještě, mrzí. 

  Světle modrou Simku 1300 jsem kdysi koupil od prvního majitele                                      Nenápadná, bílá, krásná…. 
  s najetými 30tis. km. Dnes je ve špičkovém stavu a s novým lakem 
                                              na prodej. 

    
       Tuto Simku jsem přivezl před 8 lety z Nového Jičína.                           Nic nepřekáží při pohledu na čisté linie Simky… 
 
 
 



 

 

 

  Jedna ze dvou sedanů S1500 v Česku dlouho střídala majitele.            V Dolní Branné byla někdy před osmi lety na prodej tato 
                            Nyní je ve sbírce kamaráda.      „Třináctistovka“. Kde je dnes? 

 Denně v běžném provozu a stále vypadá k světu. Snad ji majitel         Dle fotky se to nezdá, ale práce na červené S1300 je dost. 
                            nedojezdí úplně do konce. 

 
Už je to dlouho, co jsem naposledy viděl tuto bílou Simku 1300…                                        No není krásná….? ☺ 
 



 

 

 

       Motory 312T ze Simky 1300 poháněly i motorové čluny…                      Jednoduchá elegance zadních partií Simky 1300. 

  Bleděmodrá kombinace karoserie s bílým interiérem Simce na         V Meaux jsme se dívali na tuto Simku 1500 na prodej, ale  
                         srazu v Pyrenejích velmi slušela.                                                                 nekoupili. Dávno tomu…. 

                   
                  Přesně takto měl vypadat můj kombík….                                       Simca 1300 v expozici muzea CAAPY v Paříži. 
 
 
 



 

 

 

                                         Na francouzských srazech je většinou výrazně více 1500 než 1300. 

                                      Když se karoserie honosí jednoduše elegantními tvary, sluší jí to v každých barvách… 
 

   Když jsem poprvé navštívil v roce 2002 bratislavské muzeum           Plastika modelu Simca 1300 na zdi muzea Simek v CAAPY. 
               dopravy, vystavena byla i tato „Třináctistovka“. 



 

 

 

                                 Dobovka                                                                    Z hluboké historie 

                         Co značka….to jiný tvar vozu.                                                         LaSalle si na cestu klidně posvítí … 

                                Potkali jsme                                  Soutěž 
       
Plymouth Fury Coupé byl 
nad vaše síly 
 
 

 
                                                                   
 
 

Copak jsem to 
asi předjížděl?? 

 
 
 

Správnou 
odpověď  

 opět na email:  
         

                   Saab 96, malé svižné a nenápadné …                                                                                                     michal@simcacentrum.cz 

 

                                    Zatím v renovaci                        Takhle po renovaci 

        Škoda 110R v krásné žluté barvě je již takřka hotov.  
                Ještě pár dodělávek a bude moci vyrazit. 
 

                                
 



 

 

 

                                          Česká mrtvolka                                                 … a tak vypadala jako nová 

                                           Oktávka, zarostlá do hlíny má bohužel blíže do šrotu, než do renovace… 

                           Zahraniční mrtvolka                                            … a tak vypadala jako nová 

   Když už nemůže Chrysler 180 jezdit, podělí se se sourozenci 
                                     o náhradní díly… 
 

 

                                                                     Kolem aut 

                               
                                     Představte si, že jedete po dálnici třeba „velkou čínou“ a před vámi TOTO: ☺ 
                          



 

 

 

                             Hrálo ve filmu                                               Z archivu čtenářů 

         Lumpové ve francouzském filmu „Samotář“ nepohrdnou ani                    Zajímavá fotka z amerického bazaru, kterou poslal 
Renaultem 11. Taky jich tu bývalo spousta. (Renaultů, lumpu je tu dost)                      pravidelný čtenář Přemek Slezák.   
 
                                      

                                                                           Z prospektů a reklam 

 
 

Text: Michal Primák                       Foto: Michal Primák a jeho archiv  



 

 

 

Auta podle sportu a sportovců 
 
   Dnešní ohlédnutí za několika specifickými označeními, probouzejícími reflexe nabitých stadionů, 
vítězných medailí i vrcholných výkonů bude poměrně stručné. Hned vám to objasním: již v útlém 
věku se ve mně vyvinula natolik silná antipatie k jakékoliv sportovní činnost, že přes poznámky (ZŠ), 
varování (SŠ) a výhrůžky (VŠ), mne nikdo nepřinutil k sebemenšímu náznaku aktivity tohoto směru. 
Dodnes si pletu fotbal a hokej, nechápu, proč při tenisovém utkání nikdo neřve „Góól“ a z pořadu 
„Branky body vteřiny“ jsem míval větší hrůzu než z filmové klasiky „Texaský masakr motorovou 
pilou.“ 
   Nicméně, ani nelibé sportování vynechati nelze, jen mi promiňte předcházející a poněkud delší úvod. 
Byl totiž nutný, protože jsem přesvědčený, že si každý vzpomene na desítky dalších příkladů. Pro mne 
však jsou následující řádky tím bezkonkurenčně nejdelším sportovním pojednáním v mém více než 
půlstoletém životě! 
 
   Synonymem velmi úspěšné nižší střední a později střední třídy se 
bezesporu stal Opel Rekord, jehož poslední versi (E před 
faceliftem) vidíte na obrázku. Nenáročný sedan, tudor, coupé, STW 
či dodávka mají za sebou několik desítek let existence, počínaje 
dobou, kdy se jim ještě říkalo Olympia Rekord. Raritou jsou dodnes 
otevřené verse, u starších modelů i faux cabriolety, rovněž pak i 
sanitní, zásahové a funerální provedení, těžící z mimořádné 
prostornosti. Zatímco první Olympia Rekord 1953 se musel spokojit 
s výkonem 40 koní, pod kapotou posledních modelů z poloviny 80. 
let najdeme výkonné zážehové i vznětové agregáty. Sesterské 
modely Rekordu se montovaly i pod značkou Vauxhall. Rekord E 
můžete ještě občas zahlédnout v provozu, drtivá většina jeho krásných předchůdců se již z našich silnic 
vytratila.  
 
   Stejné „rekordní“ jméno měl československý prototyp Aero Rekord (někdy označený i Record). Vznikl 
za války jako vklad tradiční české automobilky na nově otevřené 
trhy, ale než se mohl uplatnit, škrty motoristických a především 
hospodářských ignorantů jeho šance zmařily. Jednalo se o vůz 
velikosti škodovky 1101. Jeho dvoudobý čtyřválec 1495 ccm 
dosahoval výkonu 36 koní, Rekord se mohl rozjet až těsně pod 
stodvacetikilometrovou hranici. Pokrokově tvarovaná 
aerodynamická karoserie zajišťovala slušné cestovní průměry. Údaje 
o počtu vyrobených exemplářů se liší, ale většina zdrojů se shoduje 
alespoň na uzavřených modelech: ty vznikly pouze dva, z nichž 
jeden je uložený v depositu NTM, v poměrně kompletním stavu a čeká na renovaci. 
 
   Kvalitním a spolehlivým výrobkem tradiční německé strojařské 
firmy byl Hanomag Rekord. Nijak sice nevybočoval z 
osvědčeného schematu hranatých a prostorných karoserií, ale získal 
si uznání středních tříd předválečného Německa. Jeho první 
provedení, poháněné čtyřválcem 1499 ccm debutovalo v roce 1934 
jako další z „větších“ Hanomagů (postupně přibyl ještě Garant či 
velký Sturm). O dva roky později se představil tentýž model se 
vznětovým motorem, což je dnes už poměrně málo známá 
skutečnost. Facelift s dost podstatnými karosářskými změnami 



 

 

 

přišel s ročníkem 1937, ale rok poté populární Rekord k lítosti svých ctitelů zmizel bez náhrady. Za tímto 
rozhodnutím byl přechod na válečnou produkci, v níž Hanomag zastával jedno z předních míst. 
 
   Škoda Favorit má v názvu závodníka, který má všechny předpoklady zvítězit. A třebaže nebudeme 
hovořit o jeho pendantu, vyvíjeném od počátku 80. let, v jistém 
smyslu to platí i pro něj. Jeho předválečný jmenovec však vozil zcela 
jiné společenské vrstvy. Patřil k vyšší třídě, nad ním byl už jen 
luxusní Superb. Favorit se představil na pražském salonu 1936, 
zprvu osazený spodovým čtyřválcem 1800 ccm. Používali jej k 
representaci nejen majitelé firem, ale i státní instituce a 
velvyslanectví. Dodával se v provedení sedan a limousina či chassis 
k individuální stavbě. V roce 1938 přichází na trh nová verse (viz 
foto), s přídí podle jednotného schematu firmy ASAP. Antikvární SV 
vystřídal moderní dvoulitr OHV o výkonu 55 koní. Favorit se stavěl 
až do roku 1941, kdy jeho velkým odběratelem byly vojenské úřady. Celkový počet 230 vyrobených kusů 
dokladuje dnešní velkou vzácnost modelu. 
 
   Další německou automobilkou, proslulou kvalitními výrobky, byl Adler. Nejen psací stroje a jednostopá 
vozidla, ale i automobily si vydobyly pověst „držáků“. Takovým byl 
i Adler Favorit, skromný, ale statečný vůz střední třídy, na trhu od 
roku 1929 do 1933. Zájem byl velký, a tak se čtyřválcového 
dvoulitrového Favoritu vyrobilo přes 14.000 kusů. Výrobce nabízel 
klasický sedan a tudor, individuální úpravy nabízela celá řada 
německých karosáren. Po ukončení výroby vinou hospodářské krise 
přišel jeho větší následník Standard 6, ale Favorit v původním 
provedení už neměl šanci na zmrtvýchvstání. 
 
   Šampionem co do výdrže i délky výroby se stal určitě Studebaker 
Champion, jenž se s tímto „sportovním“ jménem objevil v 
modelovém ročníku 1939. Celých dvacet let jej dodával tradiční 
Studebakerův závod v South Bendu. Náš reklamní snímek 
představuje rok 1947 se zcela novou a přísně pontonovou karoserií, u 
níž se opět potvrdilo, že malí a nezávislí výrobci mohou snadněji 
měnit vzhled vozů, ovšem na druhou stranu pak většinou skončí na 
nedostatku kapitálu na rozvoj v dlouhodobém výhledu. Pod oblou 
kapotou pracoval řadový šestiválec 2.800 ccm o výkonu 82 koní. 
Champion se dodával v obvyklé paletě karoserií, za zmínku jistě 
stojí, že nejméně desítka (ale spíš více) modelů ´47 jezdilo po našich 
silnicích.  
 
   Plymouth Cricket není navzdory hernímu jméno žádný rváč a 
svalnatec, Evropa jej zařadila do střední třídy, za oceánem byl ovšem 
naprosto kapesním vozítkem a předzvěstí změn, které se brzy 
přiženou. Je výsledkem naprosto zmatečného chování koncernů na 
přelomu 60. a 70. let – na britském trhu se prosadil jako Hillman 
Avenger, v Evropě později jako Chrysler nebo Talbot Avenger. Spolu 
s koncernovým Dodge Colt představoval nejjednodušší alternativu 
nabídky, a to jen na krátkou dobu dvou let. Crickety se vozily z 
Britanie a u prodejců prodělaly jen minimální úpravy. Jak to už ale 
bývá, zvěsti o jejich nepříliš velké kvalitě byly na americkém trhu 



 

 

 

dřív než nejrychlejší loď, a tak se Crickety pomalu stávaly ležákem. Pohon obstarával konvenční Rootesův 
čtyřválec 1.500 ccm, nabídka příslušenství byla neuspokojivá.  
 
   Sportsman se nazývala modelová řada rozlehlého DeSoto 
Firesweep, která, kdysi ambiciosní automobilku, doprovodila na 
poslední cestu. Vznikaly jednoduchou stavebnicí různých 
karosářských dílů Dodge a DeSoto, nestály mnoho, dodávaly se jako 
sedany, coupé, STW a convertible. Pohon obstarávaly tradiční V8 v 
několika výkonových stupních, doplněné o dva druhy samočinné a 
jednu mechanickou převodovku. Veškerá značková produkce končí 
závěrem roku 1960, poslední vyrobené vozy nesou již letopočet ´61.  
 
  Hrajete takovou tu hru s holemi a malými míčky, které se pak po 
celý zbytek dne zoufale hledají na těch nejnepravděpodobnějších 
místech? Ano? Tak určitě budete vědět, po jakém sportu je 
pojmenovaný jeden z poválečných německých bestsellerů VW Golf. 

Jeho popis by byl patrně nošením sov do Athen, dodejme jen, že mu 
osud určil roli nástupce populárního Broku, což byl úkol hodně 
nesnadný. Vývojáři na něm pracovali již od počátku 60. let, ale 
teprve návrh slavného Giugiara otevřel stavidla dalších idejí a po 
několikaletém vývoji mohla být „jednička“ (na snímku) představena 
v polovině roku 1974. Vyráběl se takřka v celém světě a než předal 
otěže Golfu II, zastavily se výrobní statistiky bezmála na 7 
milionech vyrobených kusech. Golf, samozřejmě vznětový, byl ideálem mnoha českých motoristů, i když 
důvody dost dobře nechápu: omezený komfort, dojem „skákačky“ a velmi ochotně hnijící plechařina … 
 
   Pokud někdo závod vyhraje či šikovně zfixluje, obvykle ho 
nemine medaile. A tím se dostáváme k pozapomenutému Mercury 

Medalist, dodávanému jen po necelé dvě sezony uprostřed 50. let. 
Velikostí se řadil mezi Full.-Size modely, vycházel z typu Montclair 
´55. Medalist většinou není uváděný jako samostatné provedení, a to 
ani v soudobé prodejní literatuře. Pohon zajišťoval některý ze dvou 
alternativních V8 Fordova původu, převodovka byla buď 
třístupňová mechanická či samočinná MerOMatic. V nabídce 
ročníku ´57 už Medalist nenajdeme, takže se naskýtá otázka, zda 
byla „medaile“ udělená tomu správnému … 
 
   Z názvu Opel Olympia můžeme vyčíst ten největší sportovní svátek – a skutečně, na počest berlínské 
olympiady 1936 se vůz představil. Pokrokově řešená samonosná ocelová karoserie byla trvanlivá, a tak by 
nevelký Opel o výkonu 24 koní snesl zátěž, o níž se jeho konstrukterům ani nesnilo – na frontách 2. světové 
války. Do vypuknutí světového konfliktu stihl Opel dodat 170.000 
těchto čtyřválců, většinou ve versi tudor a faux cabrio, ale i na 
individuální stavbu. Po válce se na linkách objevuje modernisovaná 
Olympia, provedení z poč. 50. let je na snímku. Název Olympia se 
postupně začal používat s označením Rekord, což dodnes vyvolává 
u mnohých mylné názory – co je a co není Olympia. Ať tak či tak, 
poslední Olympia mizí v roce 1957, aby se o dekádu později jméno 
vynořilo v souvislosti s mírně upraveným Kadettem B. Předválečné 
Olympie patřily dlouho ke koloritu našich cest a osobně na ně moc 
rád vzpomínám.  



 

 

 

   Třebaže Volkswagenův Golf byl malý, rok po jeho premieře spatřil 

světlo světa VW Polo, označený podle britského jezdeckého sportu 

– a co do velikosti ještě menší. Celých šest let výroby prvního 

provedení se dodával i jako (dražší) Audi 50, a alternativně jej 

poháněly čtyřválce 900 až 1300 ccm. Polo nikdy nedosáhl 

popularity Golfu, možná proto, že etalon už byl nastavený a 

superúspěšný VW nemohlo porazit nic od konkurence ani z 

vlastních řad. Na naše silnice se Polo až na výjimky dostalo po r. 

´89, v mateřské zemi bylo úspěšné jako tzv. „Zweitwagen“ - druhé 

auto v rodině.  
 
   Příběh největší nizozemské automobilky se poutá s názvem vytrvalostního běhu. Daf (55) Marathon se 

objevil na konci 60 let, poté, co běžný Daf 55 ukázal dravčí zuby v 

mezinárodní rallye „London – Sydney Marathon“. Výrobce 

okamžitě uvádí na trh elegantní edici Marathon, poháněnou stále 

stejným čtyřválcem, ovšem vyladěným na 65 koní – malé kupátko 

dokázalo s tímhle agregátem divy! Samozřejmostí byly pásové 

převody, exterier se chlubil odlišnými koly, efektními odstíny laku a 

sportovními pruhy. Marathon se líbil a prodával, bohužel však bylo 

pozdě. Brzy nato se představil pod stejným sportovním názvem Daf 

66, ale to už zcela v režii firmy Volvo. Zanedlouho Daf osobní 

produkci ukončil.  
 
   Další z tradičních sportů britské aristokracie dal jméno 

sympatickému VW Derby. Elegantní malý tudor je přímo odvozený 

od malého Pola, s nímž se dělí i o technické skupiny. Výroba první 

verse trvala od roku 1977 do 1981, pod kapotou mohly pracovat 

čtyřválce 900, 1100 nebo 1300 ccm. Derby nedosáhl výrobních 

počtů Pola, na tom se možná podepsala i tehdejší (a dodnes trvající) 

obliba hatchbacků, jimž klasicky karosovaný tudor variabilitou 

nemohl konkurovat. Na našich silnicích byl a je „jedničkový“ Derby 

naprostým exotem, za zmínku stojí jeden perfektně ošetřovaný 

exemplář, jezdící (jen svátečně) nedaleko Tábora.  
 
   Co může mít společného rozlehlé STW s burácejícím osmiválcem 

a sport? Asi jen přepravu nářadí – i když, ještě dneska by dokázal 

„zatopit“ mnohým nafintěným plastovým leštěnkám! Jmenuje se 

Buick Sportwagon a společně s Oldsmobilem Vista Cruiser 

představoval pokus GM o vytvoření nové kategorie sportovně šitých 

kombíků. Okamžitým rozpoznávacím znakem je zvýšená zadní 

partie střechy, v popředí osazená panoramatickým oknem, jakousi 

karosářskou metaforou kapitánského můstku. Náš snímek 

představuje druhou generaci z let 1968/1969, která je u nás 

zastoupená jedním (dnes nejezdícím) exemplářem, druhý pak 

garážuje na Slovensku. Pod kapotou Sportwagonu se nejčastěji setkáme s běžným koncernovým V8 350 cui, 

ovšem výměnou za pár dalších bankovek jste mohli utrhnout kus silnice pomocí strojovny 400 cui (6.600 

ccm).  
 

Text: Pavel Kopáček     Foto: Archiv Pavla Kopáčka 
 



 

 

 

Kloužeme se kloužeme 
 
   Ač nevím, zda při čtení těchto stránek venku je sníh nebo ne, nebrání mi to podívat se do svého archivu a 

vybrat pro vás několik zimních fotografií, plných sněhu, ledu a klouzání. Pojďme se na ně podívat a až ráno 

budete škrábat zamrzlá okna na autě, budete vědět, že v tom nejste sami ☺. 
 

Text: Michal Primák    Foto: Michal Primák a archiv Michala Primáka 
        

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Wartburg 353 v zimním provozu, čase nedávno minulé…                                             Že by zimní pásový kabriolet?  

Automobily z počátku století známe spíš z muzeí, ale i ony jezdily                                  Německý bavorák se zimy nebojí… 
   v denním provozu. A když nasněžilo, bylo třeba „zimní obutí“.                                                

Zimní snímek 
DkW, v úpravě 
karosárny 
Karmann. 
 
 
 
Jednooké Porsche 

914 by si jistě 
zasloužilo lepší 

místo k zimnímu  
spánku. 



 

 

 

                    „Celní kontrola, máte něco k proclení?“ 
             „Ne, vždyť já nemám ani zavazadlový prostor.“ 
 Dnes by ještě následovala kontrola zimního obutí. To by v tomto  
                             případě asi dobře nedopadlo… 
 
 
Anglická mlha, sníh, smog, dopravní zácpy… 
 

                     Ani v Holandsku to nebývá lepší…                                                       DkW zmrzle mžourající čekaje jarního slunce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    V jižnější Francii taky sníh. Na levém snímku neohrožený Chenard, vpravo francouzská trojice Citroën ID, Peugeot 304 a Renault 12. 
 
 



 

 

 

 Američané za volanty, velká auta a sněhová nadílka na silnicích.   
                      Kombinace přímo katastrofická ☺. 

   Jak se asi jezdí s autem na velmi úzkých letních pneumatikách, se  
   slabým výhledem, bez pořádného topení a pochopitelně s absencí 
           veškerých, dnes běžných, elektronických nesmyslů??? 

 
                              Takové malé zimní setkání… 
 
 
Sněžilo všude okolo, jen Packard Eight zůstal čistý a naleštěný ☺. 
 
                       Zimní zábava na kolech. To je Jaguar E-type ☺. 



 

 

 

                                 Dobovka                                                                    Z hluboké historie 

    Ústí nad Labem let dávno minulých s krásnou čtveřicí u chodníku!        Tahle Piccola ´29 mi bude navždy připomínat jejího renovátora  
                                                                                                                      a mého kamaráda, který nás loni opustil … 
                                Potkali jsme                                  Soutěž 

       
DkW Munga nebyla snadná hádanka… 
 
 

 
 

 

 

 

 

Copak se nám to noří  
       do lázně? 
 
Odpovědi opět na   

                                                                                      

pavel@simcacentrum.cz 
 

             Denně v provozu, druhý majitel již skoro 40 let –  
                        prostě láska Simky a člověka! 
                                    Zatím v renovaci                        Takhle po renovaci 

                Není to renovace v pravém smyslu slova, ale Saabí nožička asi začala kulhat – nakonec, i švédská ocel má své limity ... 



 

 

 

                                    Česká mrtvolka                                                 … a tak vypadala jako nová 

             Škoda 1000 MB nebyla, jak víme, vyvinutá v obojživelné versi, takže už nedostala šanci z téhle šlamastyky vybřednout …  
                             Zahraniční mrtvolka                                            … a tak vypadala jako nová 

             Z mnoha velkých Nissanů Laurel, jezdících od začátku 90. let na táborském okrese, jich přežilo v provozu jen pár, 
                                            několik jich je už odstavených, s pramalou nadějí na zpojízdnění. 
                         Předválečná mrtvolka    ší  …a tak vypadala jako nová 

                                  Také se ptáte, kde zůstal zbytek krásné tatřičky 57b? Povím vám to: v nenávratnu …  
                                         Zbyla pouze kapota, natřená stříbřenkou a propagační snímek pro srovnání … 



 

 

 

                                Hrálo ve filmu                                               Z archivu čtenářů 

   Nepříliš rozbitý R 16, ani kousek skla, svodidlo bez poškození –               Fotku nádherného a vzácného Buicku Eight Sedanet 1949 
v „Nemocnici na kraji města“ nebyli jen velcí umělci, ale i ubozí fušeři …            nám zaslal stálý čtenář Petr Komín! Díky vřelé! 
 
                                      
                                                                              Z prospektů a reklam 

 
Text: Pavel Kopáček                       Foto: Pavel Kopáček a jeho archiv  



 

 

 

 

Lidová vozítka díl první 

   Potřeba malého a hlavně levného lidového vozu po druhé světové válce je i dnes známá. Proto byla 
Výstava lidových vozítek v roce 1948 očekávanou událostí. Zvláště, když Autoklub republiky 
Československé uspořádal soutěž na konstrukci lidového vozítka. Soutěž měla jen dvě zadání. Vozítko musí 
uvézt dva dospělé a spotřeba vozítka nesmí překročit pět litrů paliva na sto kilometrů. Díky Daliboru 
Feuereislovi, a s jeho souhlasem, vám přináším prvních několik vozítek, která se v roce 1948 na výstavě 
představila. 

Text: Michal Primák    Foto: Archiv Dalibora Feuereisla 

 

Krajan 

245 kilogramů lehký vozík s názvem Krajan 
sestrojil dílovedoucí Jan Kraman z Českých 
Budějovic. Dvoutaktní jednoválec Jawa dával 
výkon 9HP a výstavní katalog uváděl maximální 
rychlost 80km/h. Chlazení bylo samozřejmě 
vzduchem. Řízení bylo již hřebenové. Brzdy 
pouze vzadu a to mechanické. Dvojice pasažérů 
seděla za sebou. I proto měl vozík tři metry a 
deset centimetrů navíc.  

 

A.M. 

Vozítko A.M. zkonstruoval Antoním Majer, 
obchodník z Volyně. O pohon se stará dvoutaktní 
jednoválec ČZ o objemu 250ccm a výkonu 9HP. 
Majer zvolil rámovou konstrukci na 
bantamových kolečkách. Cestující seděli vedle 
sebe, avšak šířka vozítka byla pouhých 1112mm, 
takže se museli hodně přitulit. Ani délka nebyla 
závratná, pouhých 2,8metru. Rozjet se údajně 
dokázal až na 65km/h a postřeboval 4,2litru 
paliva.  

 

Vozítko Kraman jsem zahlédl v listopadu tohoto roku na prodej v inzerci. Vlastní jej stále rodina 
konstruktéra a vozík je pojízdný s původní dokumentací a RZ! 

 



 

 

 

  

 Nabitý rok    (pokračování… ) 
 
   Sraz v Mělníku na jaře roku 2004 patří mezi ty, které se mi nepovedly. Setkali jsme se v šestadvaceti 
Simkách na parkovišti v Čakovicích. Odsud jsme vyrazili po poledni orientační jízdou do Mělníka. Kde na 
nás zcela zapomněli a kempech se proháněli nějací malí voříšci, co tam měly výstavu. No nakonec jsme se 
vešli. Víc si ze srazu nepamatuji, ono se nic zajímavého ani nedělo. 
   Za to hned následná akce byla úžasná. Vzal jsem Simku 1100TI, přidali se ke mně bratři Wethaimové se 
Simkami 1301s a 1501, Jarda Myška se Simkou 1307GLS a vydali jsme se do Švýcarska. Vše probíhalo 
v pohodě a to i přesto, že jsme ještě nebyli v Evropské unii, což znamenalo kontroly na všech hranicích. Ale 
proběhlo to v pohodě. Stejné štěstí neměli bratři Červení, jedoucí sólo s Chryslerem 180, kterým švýcarští 
celníci dost důkladně prolezli auto. Vlající tapecírunky u auta ve špičkovém stavu byly smutnou památkou 
na hraniční kontrolu. V kempu jsme se setkali ještě se Simkou 1300 I.Karlovského a Ch180 M.Dobeše. No 
v kempu, on to vlastně žádný kemp nebyl. Jednalo se o jakési sportoviště. Což nám nevadilo. Dokud jsme 
nezjistili, že areál sportoviště má jen jedny sociálky. Když stojíte u mušle a za vámi ve sprchách se střídají 
muži ženy, jak kdo přijde…. ☺. O vtipné situace nebylo nouze. Když jeden z členů posádky si na třídenní 
výlet do Švýcar vzal pouze větší lahev kyselých okurek a spacák. Ne, stan neměl a jiné zásoby taky ne. 
Nebo když se na vařiči dalšího účastníka začala připalovat rýže a já, kolemjdoucí, se zavolal do příslušného 
stanu: „Pálí se ti rejže“. Bohužel dotyčný ve stanu nebyl, což jsem netušil. No stanou se horší věci. Večer, 
když se vyhlašovaly výsledky soutěže elegance o nejhezčí Simku v jednotlivých typových kategoriích, náš 
klub bodoval. V každé kategorii se vyhlašovalo 1. A 2. místo. Mezi 1300/1501 zcela bezkonkurenčně 
bodovali kluci Werthaimovic. V kategorii Simek 1100 jsem vyhrál já (trochu politicky?). Standa 
s Chryslerem měl smůlu, byl někde na výletě a Simca 1300 I.Karlovského byla v kategorii s Werthaimovic 
Simkami. Každopádně ať jsme vyhráli nebo ne, byla to pro  nás další zahraniční a zajímavá zkušenost. 
   V červnu 2014 slavil partnerský Chrysler klub 10let své existence. Naše účast byla samozřejmá. Asi osm 
našich vozů se připojilo k řádce Chryslerů. Presidentovi Chrysler Clubu jsem předal malý výroční pohár za 
jeho práci pro naši značku.  
   Auto Štangl Retro Prague sliboval možnost prezentace klubu v hlavním sále, a tak jsme se tam vydali. 
Exponáty jsme opět obměnili. Na našem stánku se skvěla Simca 1200S Coupé, Simca 1000, Talbot Tagora a 
opět něco před renovací, tentokráte stará známá, Pavlova „Princezna“ Simca Ariane. V té době zapůjčená od 
tehdejšího majitele. Kolekci jsme doplnili velkou vitrínou s modely, prospekty a dalšími proprietami naší 
značky.  
   Ještě ten měsíc odstartovala klubová orientační soutěž s názvem Narozeninová Rallye. Pořádal ji M.V. a 
zúčastnily se jí pouhé čtyři vozy. Jak dopadla, si již nevzpomínám. Na rallye navazovala hned v neděli další 
část, o mnoho zajímavější.  
   Kdysi dávno jsem našel Svět motorů, ve kterém byla zobrazena mapa Československa s možností objet jej 
po hraniční čáře. Nápad se mi zalíbil a tak jsme se v neděli ve dvou autech, já se Simkou 1000TI a Jarda 
Nový se Simkou 1301Spécial, vydali z Českého středohoří do Krušných hor. Tam začala naše pouť. Z mapy 
jsme vybírali ty nejposlednější vesničky a spojovali je v naší trasu. Po Krušných horách přišla Šumava, kde 
se k nám již přidaly další vozy. A sice sestřenice Hanka s manželem Ivanem v Tabotu 1510 a manželé 
Zikudovi v Simce 1501. Z celé cesty vznikl cestopis, tak zde nebudu popisovat jednotlivé radosti a strasti. 
Ostatně jedna fotka vydá za tisíc slov ☺. 
   Jubilejní desátý sraz proběhl na počátku září roku 2004 v Jičíně. Nesl se v pohodovém duchu, hodně se 
jezdilo, třeba na spanilou jízdu do Lomnice nad Popelkou, hodně se pilo, jak v kempu, tak následně 
v nočním Jičíně. Sešlo se dost aut a vše bylo tak, jak má být. 
   Poslední akcí byl opět Sraz značkových klubů, který byl tentokrát trošku komornější, a ve velkém kempu 
v Chrustenicích se auta poněkud ztrácela. Nálada byla ale znovu pohodová, spanilá jízda po okolí krásná a 
tak jsme se loučili se sezonou 2004 s pocitem, že to byl dobrý rok a že se po zimě zase sejdeme. 
   Ještě jedna akce se na podzim 2004 udála. Budeme jí ale věnovat samostatný článek. 

Text a Foto: Michal Primák 



 

 

 

Talboti na mělnickém srazu. Poprvé se představila šedivá Tagora,                      Subeam 1250….u nás málo známá „Simca“ 
            se kterou jsem později spojil dalších deset let 
                                       svého veteránství. 

     Simky 1307/8, doplněné o bílou „Tisícovku“ a moji 1100TI.                                   Simky 1301 nikdy nechybí…. 
 

 
 Česká reprezentace klubových barev vzbudila velkou pozornost.                                        Defilé účastníků. 
 
 
 
 



 

 

 

        Moje netrénovaná angličtina…..takže uvádí I.Karlovský.                                              Pohoda party Hic ☺ 

      Simku 12000S jsem mohl někdy v roce 2000? koupit. Stála                                Klubový stánek před otevřením. 
nějakých 80tisíc. Jenže tenkrát se Simky 1301 kupovaly po 10tis.  
                            luxusní, tak jsem nekoupil.  

                      Kempování při Narozeninové rallye.   Brzy po startu Expedice kolem ČR se přidali další auta. 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Ne vždy se trefíte správnou pistolí do správné nádrže. No                                           Letní pohoda kdesi v kempu. 
 stane se. Nádrž nafty jsme v rámci možností vycucali a jelo se dál. 

                         Prasklý řemen…..no stane se…                                                Špatně zajištěný spodní čep kola, no stane se… 

  Málo řidičských zkušeností, nesoustředěnost, vyšší rychlost….         Jarda ale přežil bez úhony a pokračoval se mnou. Na další kilometry 
          no stane se…..ale pro Simku to byl náraz smrtelný.                  se přidali Štěpánkovi se Simkou 1307. 



 

 

 

  Ještě přejet Labe a expedice se blíží ke konci. Simca 1100TI                                          Jičínská trojka ☺. 
                   ujela 2500km kolem hranic Česka. 

         Přehlídka Simek  na náměstí v Lomnici nad Popelkou.                                       Kde dnes jezdí tato Murena??? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Z podzimního Srazu značkových klubů… 



 

 

 

Výročí čs leden 2015 
 
   Důsledkem tzv. První vlny znárodňování československého průmyslu byl mj. i vznik centrálního řízení 
odbytu nových motorových vozidel. Ústřední prodejna 
motorových vozidel vznikla 1. ledna 1947 a nesla zkrácený 
název ÚP 20 – podle počtu dvaceti nejvýznamnějších bývalých 
prodejců, násilně sdružených v tomto nesmyslném kolosu. 
Střediskem se stala Praha, pobočky ÚP 20 pak byly ve všech 
krajských městech ČSR. Centrála prodeje se starala o odbyt 
vozidel všeho druhu, počínaje mopedy, přes osobní auta až po 
nejtěžší užitkovou techniku; a sice až do roku 1949, kdy její 
roli přebírá další úřednický moloch – národní podnik 
Mototechna. 
   ÚP 20 vám prodala Škodu 1101, Aero 30, Tatru 57b či 87, ale 
i nákladní Tatru 114 či 111 nebo světově proslulý motocykl 
„Pérák“, automobily však byly pro většinu národa naprosto nedostupné, navíc nezřídka vázané povolením k 
jízdě či nedostatkem obutí.  
 
   Legendární pilot nadupané tovární závodní T 603, Alois 
Mark, zemřel 4. ledna 2001 v Lubině u Kopřivnice. Touha 
závodit v něm propukla ještě v klukovském věku, dovnitř 
pravého soutěžního speciálu se dostal až v 50. letech, tehdy v 
roli mechanika, jehož si osobně vybral fantasticky jezdící 
„Dola“ Veřmiřovský a hned nato Jaroslav Pavelka. Naostro se 
Mark posadil za volant dodnes dochovaného stříbřitého 
Tatraplanu Monte Carlo a v cíli dosáhl prvenství. Zakrátko 
usedl do monopostu, ale pak už na něj čekalo sedadlo řidiče 
rychlé Tatry 603, s níž během 60. let vydobyl pro automobilku 
mnoho vítězství – náš snímek pochází z roku 1965. Tatry 603 
řídil ve vítězných závodech po celou jejich karieru, poté zůstal 
v Kopřivnici jako zkušební jezdec osobních vozů, především nové Tatry 613. Alois Mark byl jedním z 
mnoha fandů značky Tatra a její slávě zasvětil celý svůj plodný život.  
 
   Jedním z nejluxusnějších československých vozů předválečné doby byl Škoda Hispano-Suiza, jehož 
poslední vyrobený kus opustil továrnu 13. ledna 1930. 
Modelová řada, stavěná zakázkově v plzeňské škodovce, 
začala premierovým exemplářem, dodaným Pražskému hradu. 
Model pochází z licence původního Hispano-Suiza H6B 
ročníku 1924/1925. V Plzni zhotovili rovnou stovku chassis 
těchto automobilových skvostů, které byly nejčastěji 
osazovány zakázkovými karoseriemi – velmi často místní 
firmy Brožík, ale i Jech či Petera. Šestimetrový obr měl pod 
kapotou řadový šestiválec 6.600 ccm o výkonu přes 130 koní. 
Koncem 20. let už byl ale vůz koncepčně zastaralý a na trhu se 
objevily stejně velké, ale mnohem výkonnější a progresivněji 
řešené automobily. Do dnešní doby se u nás dochovaly pouhé 
čtyři exempláře, renovované z naprostých trosek a napohled beznadějných zbytků. Na našem snímku první 
vyrobený kus, určený pro presidentské potřeby.  

Text: Pavel Kopáček   Foto: Archiv Pavla Kopáčka 



 

 

 

Výročí cizí leden 2015 
 
   Na evropské, ale především britské poměry nesmírně moderním vozem byl Ford Consul, vyráběný od 1. 

ledna 1951. Jeho premiera proběhla na londýnském autosalonu 1950 a stal se prvním stupněm 

„velkých“ Fordů, které gradovaly versemi Zephyr a Zodiac. 

Consul se vyráběl ve dvou generacích, ale tím jeho jméno 

nezaniklo: existoval i Consul Cortina, Consul Capri, Consul 

(Granada Mk.I), Consul Corsair a Consul Classic. Na 

snímku je Consul Mk.I., vyráběný do roku 1956, Fordovu 

továrnu opustilo necelých 230.000 aut. Seriový tovární byl 

pouze sedan, pohledný Estate vyráběla karosárna Abbott, 

konverse na cabrio je dílem studia Carbodies. Pod kapotou 

byl čtyřválec 1510 ccm o výkonu 47 koní, což na těžký 

Consul bylo poměrně málo, jak o tom vypovídá dosažená 

maximálka 115 km/h a akcelerace na stovku za téměř půl 

minuty. Předností byl komfortní a prostorný interier. Consul 

Mk.I u nás není, nepovedlo se mi ani zjistit, zda tu v minulosti nějaký jezdil, jediným zástupcem této řady je 

krásně renovovaný pravořízený Zephyr.  
 
   Jméno Autobianchi se poprvé objevuje 11. ledna 1955. Nevelkou firmu založila trojice automobilových 

velikánů – automobilky Fiat a Bianchi spolu s gumárenským 

koncernem Pirelli. Do ukončení existence firmy v závěru 80. 

let stačil Autobianchi nabídnout několik řad malých vozů, 

většinou těsně spjatých s Fiatem, cenově však odlišných 

směrem vzhůru. Nejmenší byla pohledná Bianchina na 

základu Fiatu 500, o sporťáčku Stellina jsme se před časem 

již zmínili. Počátkem 60. let se dostal do výroby elegantní a 

dnes raritní hatchback Primula (min. tři Primuly u nás 

jezdily). Vyšším standardem Fiatu 128 byl dnes již málo 

známý Autobianchi A 111, zato každý jistě pozná A 112, 

zřejmě však už jen pod značkou Lancia, jak se model již od 

70. let dodával. Na firemním obrázku je Autobianchi 

Bianchina Transformabile.  
 
   Je tomu již 35 let, co nás dne 23. ledna 1980 opustil 

Giovanni Michelotti. Narodil se v Torinu a dodnes patří k 

legendám italského karosářství. Spolupracoval s 

nejznámějšími místními autovýrobci, méně už se ví, že 

tvořil i pro britský Leyland, Triumph a Scammell či BMW a 

Daf. Než se osamostatnil, pracoval u známých karosáren 

Farina či Vignale. V roce 1959 zakládá designerské studio 

Michelotti, odkud pochází řada dnes vysoce ceněných vozů: 

Maserati 3500 a 5000 GT, Indy či Mistral, Triumph Spitfire, 

Dolomite či velký Stag, zajímavé malé BMW 700 s 

motorem vzadu nebo holandský Daf 44. Na snímku (vpravo) 

spolu s Enricem Nardim u konceptu Plymouth.  
 
 

Text: Pavel Kopáček    Foto: Archiv Pavla Kopáčka 



 

 

 

 

Největší automobilka na světě 
 
není to ani GM, ani Ford, ani Daimler-Benz a ani 

jiný automobilový gigant. Je to značka posvátná pro 

kluky všeho věku, a její výrobky nám otevíraly srdce 

i oči, dávaly pocit vlastnictví toho, co jsme si ve 

skutečnosti nemohli (a třebas dodnes nemůžeme) 

dovolit. Možná už tušíte … Malé krabičky (tehdy 

ještě nikoli špatně skladovatelné průhledné blistery), 

podobné těm zápalkovým, po nichž získaly své 

jméno. Matchbox – krabička sirek, pouhopouhá věc 

denní potřeby – dokonce se říká, že šlo o tu klasickou 

českou ze Sušice – to je synonymum radosti, 

objevitelství a dětského světa.  
 
   A jelikož 19. ledna 1947 byla založená společnost 

Lesney, věnujme jí a její historii (alespoň té britské) 
dnešní „velké“ výročí čísla. 
   Dvojice kamarádů od dětství – Leslie Smith a Rodney Smith (shoda příjmení, příbuzní nebyli), jejichž 
přátelství bylo zpečetěno kniplem stíhaček britské RAF, se hned po skončení války domluvila na založení 
společného podniku. Přípravy skončily koncem roku 1946 a v lednu roku dalšího byla do obchodního 
rejstříku zapsána firma Lesney – zkratka obou křestních jmen LESlie a RodNEY. Třetím partnerem se 
zakrátko stal John Odell (přečtěte si jeho příjmení pozpátku a možná si vzpomenete, že se k nám vozily a 
možná ještě i vozí, krásně vypracované modely britských poválečných klasiků 1:43, prodávané pod názvem 
Lledo). Jednalo se o malou průmyslovou slévárnu, zpočátku fungující v prostorách bývalé londýnské 
hospody. Ale v dobách oprav rozbombardované Britanie se jim dařilo, zisk rostl a firma si záhy mohla 
dovolit stěhování do skutečných továrních prostor. Ani jim se nevyhnuly rozpory, počátkem 50. let Rodney 
Smith firmu opouští. Říkal, že nevidí budoucnost podniku v hračkách, protože již v roce 1946 Lesney na 
zkoušku vyrábí první model, tehdy samozřejmě braný jako hračka – silniční válec. Po úspěchu zkouší ještě 
několik dalších, většinou stavebních strojů. Ale zároveň dodává i drobné odlitky pro různý spotřební 
průmysl. Zlom nastal v roce 1953, když Lesney vyrábí velkou serii královského kočáru s přípřeží na počest 

korunovace královny Elisabeth II. Model v několika 
provedeních se stal hitem a údajně se prodalo přes milion 
kusů. Dodnes patří k nejcennějším. 
   Když John Odell vytvořil modýlek červenozeleného 
silničního válce pro dceru, která žádala nějakou hračku do 
„krabičky od zápalek“, vznikl klasický Matchbox. To byl také 
počátek klasické řady 1 – 75, která byla po desetiletí pro 
Matchox typická. Velikosti „krabičky od zápalek“ bylo 
přizpůsobené i měřítko každého modelu, takže se nelze divit, 
že malý Austin byl stejně velký jako těžká sklápěčka. První 
modely byly čistě přehlídkou pracovních strojů, ale již brzy se 
Lesney pustil do výroby tehdejších britských osobních aut 
(Morris, Vauxhall, Ford, Hillman), postupně přibírá významné 
evropské (VW, Renault, Opel) a americké vozy (Cadillac). 
Značka Lesney se uvádí na každé krabičce, ale hlavním 
markantem je ochranná známka a název Matchbox. Její 
pořízení bylo rozhodně nejlepší investicí v historii firmy. 



 

 

 

   Nastala zlatá era Lesneye: tzv. „Regular Series“ 1 – 75 se postupně obměňovaly podle debutu skutečných 
novinek a milionové serie se prodávaly bez potíží. Některé modely měly již „prosklené“ karoserie, ty 
původní zůstávaly jen jako holá lakovaná karoserie. Malá šedivá kolečka, poněkud nepraktická pro 
„jízdu“ postupně nahradila větší a černá plastová, objevilo se i odpružení a proslulé otevírací části: dveře, 
zavazadelníky, kapoty, apod. Součástí některých modelů bylo příslušenství – figurky, zvířátka, lodičky, 
apod. 
   V druhé polovině 50. let uvádí Matchbox populární kolekci „Yesteryear“ - půvabné kousky té nejstarší 
automobilové historie v menším měřítku, tedy samozřejmě i dokonaleji zpracované: Ford T, Opel, Maxwell, 
Stutz, aj. O několik let později se objevují tzv. „King Size“, velké, těžké a krásně provedené modely 
nákladních aut, stavební techniky, později i vojenských a osobních vozidel. 

 
   Šťastné období skončilo osudovou ránou z Ameriky. Hračkářský koncern Mattel uvedl na trh serii „Hot 
Wheels“, převážně modely luxusních a sportovních amerik, ale opatřené jehlovými osičkami a tlustými 
plastovými „pneumatikami“ - tedy spíše válečky. Byl to hit, začaly se dodávat stovky modelových 
plastových drah se skoky, loopingy, průlety překážkami, atd – a tradiční výrobci jako Matchbox či Corgi se 
dostali do potíží. Matchbox zareagoval představením nového typu „Superfast“, jehož tlustá a neforemná 
kolečka začal dodávat i na původní modely Regular Series. Takže jste mohli mít ve sbírce červený Rolls-
Royce Silver Shadow, bílý Mercedes-Benz 230 SL či vysokostěnnou sklápěčku GMC s původními koly, ale 
také již v křiklavých pouťových barvách na tlustých „gumách“, s nimiž autíčka často „šmajdala“. Navíc se 
do řady 1-75 začaly mimo osobních, užitkových, zemědělských a vojenských vozidel dostávat i různé 



 

 

 

příšerky bez reálného podkladu, stavěné patrně podle 
zámořsky kýčovitého vkusu. (Občas si zalistuji starými 
katalogy a se smutkem si prohlížím, jakým patvarům 
ustoupily během několika let skoro všechna klasická 
auta). Ovšem: pryč se sentimentem, kšefty jsou 
přednější, že … Zbývá dodat, že serie Superfast se 
začala dodávat na přelomu 60. a 70. let a postihla i 
krásné velké King Size. Vzniklo mnoho zvláštních edic, 
např. Convoy, závodní stáje, policejní či záchranné 
teamy, ale nic už nebylo jako dříve. 
   V roce 1980 přechází Matchbox z krásných krabiček 
na lepkavé a štítivé průhledné blistery, samozřejmě v 
rámci přizpůsobení se trhu – ale ten už se firmě Lesney 
neodvolatelně vzdaloval. V roce 1982 se Lesney dostává 
do platební neschopnosti a následně mění majitele. 
Trvalo jen krátce, než se celá výroba stěhovala do Číny, 
kde byla levnější pracovní síla, ale to už Matchbox 
dávno ztratil „glanc“. Všichni jsme si chránili svoje 
poklady ze starých časů, nové „příšerky“ byly dobré 
snad jen na hraní venku. Počátkem 90. let se Matchbox dostává do vlastnictví dlouholetého rivala Mattel, ale 
to už je současnost, kterou si můžete prohlédnout v každé velkoprodejně či hračkářství. 
   Autíčka ze „zápalkových krabiček“ zůstanou navždy klasikou, podobně jako jejich dávní souputníci 
Dinky, Corgi či Tekno. 
 

Text: Pavel Kopáček     Foto: Archiv Pavla Kopáčka 
 



 

 

 

 

Prosinec 2014 objektivem našich 

čtenářů 
 
   Hned začátkem nového roku vám posíláme soubor 
 fotek, které jste nám zaslali v prosinci. Díky za ně. 
 
Další kolekce upravovaných fotek přišla od Alexe 

Jirky. Nádhera. 
 

 
 
 



 

 

 

Sérii fotek poslal i náš pravidelný čtenář Petr Mikulka. Díky moc. 
 

 

 



 

 

  

 

 

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! 



 


