
 

 

                           Zapomenuté značky       Simca a my                                              

                                  a další zajímavosti ze světa historických vozidel 



 



 

 

 

 

 
Vážení čtenáři, naši milí přátelé, 
 
když jsem se tak probíral složkou s autofotkami za uplynulý rok, napadla mě taková zajímavá souvislost: co 

vlastně přispívá k tomu, aby byl veteran dobový se vším všudy? Precisnost renovace, originalita či dobový 

styl, odpovídající barevná figura i odstín – jistě, ale všimli jste si, kolik se objevilo renovovaných aut s 

novou nálepkou „v záběhu“ na zadním okně? Třebaže se už dnešní autoškoly o záběhu asi nezmiňují, 

vypadá to hezky a dobově, a připomíná mi to časy mládí, kdy to hodně šprýmařů rozstříhlo, prohodilo 

slabiky a nalepili pak na okno nápis „v záhubě“ ...☺. A dobová lékárnička v plechové krabičce už se, 

myslím, také dostane, pod zadním oknem ledabyle položená motoristická či politická tiskovina oněch let 

dokreslí kouzlo let minulých … Takže to je další způsob, kterak potěšiti oko své i cizí. A co vy, už jste si 

taky něco dobového sehnali? 
 
 
 
                      Srdečně vás zdraví a hezké dny přeje                                 Pavel Kopáček 
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Tyrhénský ostrov 
 
   Dalším z míst, na jejichž autopark se podíváme, je 

po řecké Krétě italská Sardinie. Tento sympatický 

italský ostrov by mohl skýtat zajímavé italské 

automobily. Itálie, to je především FIAT. Ale ne vždy 

tomu bylo tak. Dříve samostatné italské značky Alfa 

Romeo, Lancia, Maserati, Bianchi, ISO, samozřejmě 

Ferrari a Lamborghini, bezpočet italských karosářů, 

ti všichni přispěli k pestrosti italské automobilové 

dopravy. Dnes je vše jinak. Ale že bychom v ulicích 

Sardinie nic nepotkali? Ale potkali….pojďme se 

podívat.  
 
Text a foto: Michal Primák    
  
                                     Alfa Romeo 1300. Těch jsem potkal několik, tato jediná  

           nebyla zrovna v pohybu.   

       Fiata Pandu najdete skoro v každé ulici alespoň jednoho.                       Renault 4 je oblíbený vůz ve spoustě jižních zemí. 

 Itálie – to je Fiat 500. Najdete ho všude. Na rozdíl od většího                    Alfu zastupovaly Spidery, tento byl na prodej. 
       bratříčka Fiata 600, kterého jsem nepotkal ani jednoho. 



 

 

 

                               Ideální věc na cesty ☺.                  Mini je oblíbené všude na světě. 

            „Brouk“ a „Kachna“ zastupovaly tu zvířecí říši. Vyrobilo se jich tolik, že je najdete rovněž v různých koutech světa. 

 
            Žít u moře, jezdil bych taky Citroënem Méhari. ☺                           Asi největší zajímavost, plážová úprava Renaultu 4.  



 

 

 

 

Primář Blažej doporučuje: Honda Civic SB-1 
 
   Není snad u nás člověka, který by neznal postavy, jednání a vystupování protagonistů 
Dietlova seriálu o nemocnici na kraji města. Auty se to tam jen hemžilo, a zatímco 
primář Sova jezdil Moskvičem, doktor Štrosmajer obyčejnou stodvacítkou, doktor 
Cvach Wartburgem Turist, pacient 
Pěnkava krásnou litrovou Piccolou, 
saniťák Roman Jáchym novou 
Ladou, snad jen dva z personalu tam 
měli západní vůz: občas se tam mihl 
cévní chirurg MUDr. Řehoř se svým 
Renaultem 5, ale zejména scenářem 
předepsaný, občas morálně kolísající, 
doktor Blažej s nebývale exotickým 
přibližovadlem. A jeho Honda Civic 
první generace je oním autem, které 
vám dnes představíme!  
 
   K peripetiím serialového hrdiny se ještě vrátíme, ostatně už několikrát jsem si ověřil, že po vyslovení 
názvu tohohle veleúspěšného auta se běžnému divákovi (alespoň mé generace) vybaví především stříbrně 
metalisovaná rychlá bleška … 
   Práce na ní běžely již od druhé poloviny 60. let. Koncern Honda neměl při sestavování základního 
požadavku na nový vůz mnoho problemů – jednak je v Japonsku kult malých a minivozů rozvíjený od 
samého počátku automobilové výroby, jednak mohl výrobce těžit již z předešlých typů. Oblast, v níž se měl 
nový dravec pohybovat, byla jednou z největších a stále se plnila novými a novými modely: nejen domácí 
konkurence, ale i např. britský Austin a Morris Mini, italské Fiaty, francouzské Simky a Renaulty – a mělo 

být ještě hůř! V Německu se horečně pracovalo na 
Golfu, Francouzi byli nedlouho před debutem 
Renaultu 5 či Peugeotu 104, Fiat už po celém světě 
proháněl  aktualní zkušební 127 – prostě řinčení 
zbraní bylo hlasitější než zvuky křižácké výpravy. 
   Ovšem přípravy a vývoj nové Hondy byly 
provedené s pečlivostí, protože nejen Evropa, ale 
hlavně Spojené státy měly být obřím odbytištěm – a 
že se tam nekvalita nevyplácí, poznala konkurenční 
Toyota či Datsun hned při exportu prvních 
zkušebních vzorků. Veškeré testy byly ukončeny na 
jaře 1972 a ještě o prázdninách tohoto roku nováček 
slavnostně odhalil tvář. Celému světu se představil 
evropsky stylisovaný kompakt, v první versi pouze 
dvoudveřový s výklopným malým víkem 

zavazadelníku (což byla jedna z mála záporných vlastností). První motorisace představovala vpředu napříč 
uložený poměrně živý čtyřválec 1.200 ccm, v základu spojený s čtyřstupňovou mechanickou převodovkou. 
Tradičně bohaté příslušenství nechybělo ani zde, jmenujme např. přední kotoučové brzdy, pohodlná dělená 
sedadla s dobrým bočním vedením či autoradio. Samozřejmostí bylo přední i zadní nezávislé zavěšení kol, 
na příplatkovém seznamu jste našli klimatisaci, dřevěný dekor interieru (faleš, samozřejmě) či samočinnou 



 

 

 

převodovku koncernové výroby Hondamatic. 50 koní se zdálo dostačujících, spotřeba, pohybující se kolem 
šesti litrů byla významným prodejním argumentem … 
   Přerušme na chvíli dějinný běh a pojďme si Hondu Civic prohlédnout. Ale moment! Proč vlastně Civic? 
Takové nezvyklé, i když nikterak nepříjemně znějící „záhadné“ jméno. Vysvětlení je prosté: za vše může 
zkratka CVCC (Compound Vortex Controlled Combustion = Spalování s odděleným a řízeným vírem)), 
vlastně její „čitelnější“ verse! Takže název dekodovaný a můžeme jít na prohlídku: 
   Přídi dominují vedle poměrně velkých světlometů i oddělené blikače s parkovacími svítilnami, ale jejich 
provedení se liší podle předpisů té které země. Můžeme je tedy najít poněkud neprakticky na nárazníku, 
vestavěné či začleněné do 
masky. Ta je dalším 
markantem, kterého se 
okamžitě „chytne“ oko. 
Několik chromovaných 
kousků vytvořilo příjemný 
dvoudílný „úsměv“, 
okamžitě zapamatovatelný a 
v celé řadě podobně velkých 
vozů zcela jednoznačný. 
Nárazníky se staly další ze 
specialit různých odběratelů 
– od jednoduchých 
chromovaných, přes větší se 
středovým plastovým pásem 
až po mohutné americké. 
Střízlivá příď pokračovala 
elegantní a nenásilně 
vzestupnou boční linkou 
směrem k zádi, což malé 
Hondě dodávalo 
sportovnější a dynamičtější vzhled. Tenké sloupky A a B byly proti mohutnému poslednímu doslova 
filigranské, výhodu představoval téměř nerušený panoramatický výhled z vozu. Záď se ničím zvláštním 
nelišila od tehdejší japonské produkce, byla prostě praktická. Jak jsme již zmínili, jedinou vadu na kráse 
představovala absence třetích dveří, což Honda ostatně velmi brzy napravila. Zadní sedadlo šlo sice sklopit, 
ale nízká a malá dvířka v dolní části zádi stejně mnoho neslibovala … Oblá střecha plynule přecházela do 
elegantně řešené zádi, ani příliš kolmé, ani nadměrně skloněné – prostě akorát. Zadní okno je nižší, než 
bychom nejspíše čekali, ale na tom má opět podíl původní dvoudveřová konstrukce. Velké rohové zadní 
skupinové svítilny jsou dostatečně viditelné ze všech stran, pod nárazníkem našla místo couvačka (či dvě 
podle požadavků importera), rozměr místa na registrační značku se mohl rovněž přizpůsobit – při odběru 
většího množství, rozumí se. Civic jezdil standardně na běžných ocelových kolech, za příplatek byla k mání 
ocelová s prolisy, na některých trzích samozřejmě i kola z lehkých slitin. Příkladně ergonomicky a 
jednoduše řešený interier zaujal klasickou přehlednou přístrojovou deskou, obsahující v základním 
provedení panel s rychloměrem a hodinami či otáčkoměrem, se skupinou velkých kontrolek – a napravo (v 
Japonsku samozřejmě nalevo) se montovala malá kaplička s palivoměrem, teploměrem a jedním zaslepeným 
místem, kam mohl přijít třeba příplatkový ampermetr. Na každé straně sloupku volantu byla jedna páčka, 
ovládající základní funkce – vše tam, kde byste to intuitivně hledali. Řadící páka na středovém tunelu byla 
přiměřené velikosti, dle zahraničních dobových periodik řadila lehce, přesně a krátkými pohyby. Součástí 
palubní desky bylo zmíněné autoradio, konsole se zapalovačem cigaret a ovladači ventilace a topení. Na 
předních sedadlech je místa srovnatelně s VW Golfem I., zadní jsou na tom prostorově hůře – musíme si 
však uvědomit odlišné tělesné proporce běžného Japonce – a zápasníci populárního sumo si zřejmě Civic 
nekupovali … ☺. 



 

 

 

   Vraťme se do světa 
premier, dernier a 
výrobních statistik. Už v 
září premierového roku 
debutovala očekávaná 
třídveřová verse a tím se 
konečně stala Honda 
Civic plnohodnotným 
hatchbackem.  
   Zajímavostí je, že na 
domácím trhu se Civiky 
prodávaly jako modelový 
rok 1972, na americkém 
(zřejmě podle tamních 

zvyklostí) jako ročník ´73. Rok 1974 přinesl zvýšení objemu motoru na 1.240 ccm, ovšem vzrůst výkonu o 
tři koně byl v praxi sotva rozeznatelný. Významným mezníkem je montáž katalysatoru, kterou musela  
zajistit každá firma, mířící na americký trh. Poslední inovací tohoto roku je montáž pětistupňové 
mechanické převodovky. Japonský trh obohatila verse STW, dodávaná s živou, ale poněkud žíznivější 
patnáctistovkou o výkonu 75 koní. 
   Poslední změny přišly před ukončením výroby. Jednalo se o docela zajímavý sedan, na zahraničních trzích 
nabízený jen omezeně. Praktický pětidveřový hatchback slavil premieru až v roce 1978, tedy v době, kdy už 
byla kompletně připravená druhá verse. Proč se náběh rodinného modelu tak opozdil, je dodnes předmětem 
spekulací, nejčastěji se objevuje tvrzení o malé torsní pevnosti karoserie a o jejích trhlinách. Poslední 
facelift přinesl optickou změnu ve fromě matově černých nárazníků, výkon motoru základního provedení 
narostl na 60 koní. 
   Zajímavostí je montáž Civiku z dodaných dílů na Novém Zelandu, další – i když pro Hondu určitě méně 
příjemnou – je tragická náchylnost prvních ročníků ke korosi. Pravidelně používaný Civic se rozpadal již po 

dvou až třech zimách, rez napadala i 
hlavní nosné části. Je s podivem, že 
Honda takhle podcenila vlivy počasí, 
které je jednak v Japonsku dost 
proměnlivé, jednak její výrobky mířily na 
trhy zemí, kde si na odolnost proti soli a 
břečce dávali záležet. Koncern přišlo 
tohle opomenutí velmi draho, jen 
reklamace amerických zákazníků, soudní 
spory a náhrady škod tvořily 
mnohaciferné položky. 
   Výměna modelových generací proběhla 
vcelku bez vášní a obřích novinových 
titulků v roce 1979. 

   A co bývalá ČSSR a Civiky? V 70. letech stále probíhaly snahy japonských 
producentů o dodávky osobních a lehkých užitkových vozů na trhy 
východního bloku, naši zemi nevyjímaje. Po jednání s Toyotou a Datsunem 
přijeli do Prahy i zástupci Hondy (po úspěchu malých N na našem trhu 
koncem 60. let) a přivezli s sebou (mimo jiné) dva Civiky, jeden z nich byl 
testovací hvězdou jistého populárního motoristického týdeníku. Nakonec z 
jednání sešlo, podle výsledné zprávy údajně z dostatečně zásobeného trhu 
vozy této objemové a výkonnostní třídy. Na jednu stranu je to pravda, větší 
objem importu by nepřipadal v úvahu, a všichni měli tehdy ještě dobře v 



 

 

 

paměti problemy s opravami a zásobováním náhradními díly Coron a Hond řady N. Také nutno poznamenat, 
že japonská produkce nebyla z nejlevnějších a podle Motokovem vypracované cenové rozvahy by se Civic 
dostal nad úroveň Renaultu 16 či Simky 1300, což byla auta zcela jiné kategorie. Civic se tedy stal 
obletovaným exponátem brněnských veletrhů, zmíněné dva vozy tady zůstaly, a mimoto se objevilo několik 
dalších. 
   Jeden z nich, stříbrný, zaujal kdysi na ulici Jaroslava Dietla, který dokončoval přípravy k natáčení první 
desítky dílů své Nemocnice. Možná si pamatujete, že MUDr. Blažej zpočátku jezdí u nás velmi oblíbeným 
sportovním Fiatem 128, ale pak mu jistý kšeftař s auty („Čepeláku, vy jste se zbláznil! Ne, pane doktore, to 
je Honda, jen si sedněte …“ - tak zněl rozhovor před fiktivním motorestem, místem karetních hrátek doktora 
Blažeje) nabídl Civic. To byl právě následek okouzlení Jaroslava Dietla stříbřitým exotem. Původní scenář 
počítal s BMW 1602/2002 a automobilový „herec“ již byl vybraný. Na poslední chvíli se tahle změna stihla 
zakomponovat a tak se s Civikem setkala ta naprosto nejširší veřejnost, sledujíc s napětím děj serialu. Jenže: 
pak přišlo rozhodnutí dramaturgické skupiny o natočení dalších dílů (poč. 80. let), podporované 
západoněmeckou stranou, takže se produkce obrátila znovu na ochotného majitele Hondy (kterému se auto z 
velké části filmováním zaplatilo ☺), jenže OUHA: Hondička nebyla, svůj život ukončila fatální dopravní 
nehodou. Co teď? Jedině dopravní inspektorát VB a jeho registr motorových vozidel … Tam se zjistilo, že 
stále u nás jezdí tři Civiky této 
serie, jeden z majitelů souhlasil se 
zapůjčením, ovšem mělo to také 
háček. Jeho Civic byl oranžový, 
tak byl na náklady barrandovských 
atelierů kvalitně přestříkán do 
stříbřitého odstínu (občas se říkalo, 
že v západním Německu). To, že v 
celé první řadě jezdí dva odlišné 
Civiky se dá poznat, ale jen tehdy, 
pokud víte, podle čeho. Prozradím 
vám, že například podle zrcátek. 
Není to však nic tragického, větší 
nedostatky a fušerství je v naprosto 
rozdílných Moskvičích primáře 
Sovy, Ladách 1200 jeho syna 
Karla, atd atd. 
   Dnes by měly existovat dva 
Civiky z těchto všech původních. 
Jednoho jsem vyfotil v 
„proslaveném“ království bývalého 
Renault Service v pražském 
Motole, je stříbrný, s českou MPZ, 
mohlo by se tedy jednat o onen 
filmový kus. S nikým jsem se o 
tom nebavil, v těch prostorách na mě padá spleen … 
   Honda Civic názorně předvedla, jak rychlý a okamžitě reagující dovede být japonský autoprůmysl, a že se 
jej i přes některé nedostatky a specifika nevyplatí podceňovat. 
   A závěrem dejme slovo opět MUDr. Blažejovi: „Přátelé, tak tenhle stříbrný bourák se jmenuje Honda a má 
pod kapotou padesát nedočkavých koní“! 
 

Text: Pavel Kopáček    Foto: Pavel Kopáček a jeho archiv 



 

 

 

     S některými výkyvy klimatu konstrukce Civiku nepočítala …              V Motole stojící Civic vypadá pěkně, ale otázkou zůstává cena. 

 
Nepříjemným překvapením bylo zablokování Blažejovy Hondy. Přelétavý doktor však nechtěl doznat románek s čerstvě vdanou Inou … 

 
                                   … kolem motorestu projel po trávníku a následná honička gradovala do kašírované bouračky … 



 

 

 

                                 Dobovka                                                                    Z hluboké historie 

                         1.máj sice ještě není… ☺.                             Ford T, nezničitelný vůz. 

                                Potkali jsme                                  Soutěž 
       
Uhodli jste? Ne? To nevadí, ani já ne ☺. 
Ale jedná se o Duesenberger J. 
 
 

                                                                    
 

Uhodnete, jakému vozu jsem ustřihl spodní část? 

Správnou odpověď opět na email: michal@simcacentrum.cz 
      Ne každý oslaví příchod důchodu vyhozením starého vozu a  
  pořízením Dacie Logan. Vždyť Trabant 601 Universal dobře slouží.                                                                                                      

 

                                    Zatím v renovaci                        Takhle po renovaci 

                  Chevrolet Corvette bude zase jako nová… 

 
                                

 



 

 

 

                                          Česká mrtvolka                                                 … a tak vypadala jako nová 

Na jedné zahrádce poblíž Brdských lesů našla svoji smrt tato 
dvojice. První generaci Škody 1000 pohlcuje koroze, které napomáhá  
             vlhké prostředí lesů. Za chvilku nezbude nic. 
 
 

 

                           Zahraniční mrtvolka                                            … a tak vypadala jako nová 

     Wartburg 353, stojící hned vedle, je na tom o hodně málo líp. Ani on již nebude zářit a připomínat zašlou slávu. Sbohem oběma. 
 
 

                                                                     Vraky Simek 

                               
       Vrak Simky 9 Aronde 1955, kterou jsem našel kdesi  
                    na francouzském venkově. Škoda jí. 



 

 

 

                          

                             Hrálo ve filmu                                               Z archivu čtenářů 

Redakční „Busík“ ve filmu Bouřlivé víno přivezl rakouské novináře. 
 

         Martin Šarlina poslal zajímavou fotku Opelu Commodore 
      na bratislavských modrých značkách. Děkujeme. 

 
                                      

                                                                           Z prospektů a reklam 

 
Text: Michal Primák                       Foto: Michal Primák a jeho archiv  



 

 

 

Ve službě policie 
 
   V dalším fotoseriálu se podíváme na služební vozy policie ze všech možných zemí. Některé si třeba 

budete pamatovat z filmů, některé jsou takřka neznámé. Dnes se třeba policie v Dubaji chlubí flotilou 

exotických supersportů včetně Bugatti Veyron. Ale ani historie se za svůj autopark mnohdy nemusela stydět 

a o některá služební vozidla byla jistě tlačenice již tenkrát. Tak se pojďte podívat na policejní vozy beze 

strachu, že vás to bude stát tučnou pokutu, pár bodů nebo dohadování s úplatkuchtivou policií. 
 
 

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

     Začneme ve východním Německu. Variabilní Barkas 1000 našel             Trabant 601 Kübel byl prokazatelně ve službách policie, o běžném 
                           uplatnění i u německé silniční policie.           Trabantu 601, který je v pozadí, ale toto není známo. 

            Množství později upravovaných vozů do barev policie stěžuje                        Sachsering P240 byl vyroben v necelých 1400kusech.  
                                            dohledávání originálů.           Ale přesto zbylo i pro policejní složky. 

 
           
 
DkW Munga ve službách vojenské 
policie jako přehlídkový vůz. Mungy 
byly v armádě hojně zastoupeny. Ale 
jen málo (možná tato jediná) měla to 
privilegium, že nepoznala bláto terénu, 
ale hladký asfalt a přehlídkové tempo.  
 
 
 



 

 

 

             Copak asi vyhrála posádka Fordu Taunus 12M?                                      DkW F91 z roku 1952. Že by policejní výlet? ☺ 

             Porsche 356 nebylo z těch, kterým by řidiči ujížděli…                                                    Že by další výlet? ☺ 

            V doprovodu motocyklů BMW ještě jednou P356.                                                                         Halt! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Ford RS200 byl soutěžní speciál legendární „B group“. Silniční               Koncern British Leyland využil dodávku Triuphů Dolomite 
  limitovaná edice 500 kusů dala možnost policii pořídit si opravdu                   i k prezentaci veřejnosti. Od krachu to ale koncern 
                                      rychlé silniční náčiní.                                                                                      neuchránilo. 

  Zatímco do Československa mířily sovětské tanky, v Anglii fasovali      Humber Sceptre…..zná ho někdo?? 
                                      nové Austiny 1100. 

 
           Pětkové BMW bylo kvalitním vozem pro anglickou policii… 
 
 
Jaguary MkII. Doby, kdy ještě Jaguar byl luxusním automobilem hodný 
                                 ušlechtilého rodokmenu. 

 



 

 

 

  Dnes jezdí policajti v nudných vozech koncernů. Byly ale doby, kdy si nasadili přilby, brýle a usedli za volant rychlých kabrioletů ☺. 

Holandsko mělo pestrý automobilový park, původem ze zahraničí. Nemuseli podporovat domácí automobilku, neboť již žádná nebyla.  
                                                      A tak si mohli dopřát třeba i francouzské Chryslery 180. 

 
 
 
Velmi zajímavá úprava 
VW Transporter. Přesně 
takto ji belgická policie 
používala. Dveře v přední 
části umožnily pohodlné 
vysunutí radarového 
zařízení. Řidiči neměly 
moc šancí. Dodnes je 
několik takových vozů 
dochovány v rozličných 
muzeích, zejména 
v zemích Beneluxu. Je 
zajímavé, že se toto 
provedení nerozšířilo do 
dalších zemí. Transporter 
nebyl vůbec drahým 
nedostupným vozem a 
řešení je jednoduché a dá 
se říci geniální.  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

                   Četnická klasika – Citroën HY. 

                    Simca tu přece nemůže chybět. ☺ 
   Francie měla velmi pestrý policejní autopark, ve kterém se vyskytovaly snad všechny značky. Citroën CX ani Alpine A310 nechyběly. 

 Policejní odtahovka si poradila i s hydraulickým podvozkem „Déeska“.                         A ještě jednou Citroën, tentokráte SM. 
 
Kde asi sloužil 
R4 v plážové 
úpravě ? Možná 
někde u pláží 
St.Tropez či 
Monaca… 
 
 
Citroën Visa je 
dnes prakticky 
již zapomenutý…. 
 



 

 

 

  Ferrari 250 muselo být jistě příjemným pracovním společníkem…       Malé hbité Alfy Romeo Giulia byly ideálním vozem pro carabinieri. 

                   „Odložené“ vysloužilé Alfy na Sicílii. 

                Zajímavý snímek policejního Fiati 1100 Familiare.                                                       Policejní Ritmo v reklamě…. 
 
 
 
 
 
Policejní superzbraň ☺. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
            Moskvič řady 400 v službách sovětské milice.                          V milicích se ale našly i jiné vozy. Dokonce imperialistické BMW! 

                     GAZ Volga 3102? Na moskevském náměstí.                                       Carevna sloužila ještě v sedmdesátých letech. 

 
Tatra 77a ve službách československých četníků…   
 
Ač se s vozy Veřejné Bezpečnosti setkáte téměř na  
         každém srazu, 99,9% z nich jsou repliky. 
 
 
 
 
Když se Veřejná bezpečnost změnila v Policii, bylo třeba i 
přemalovat auta. A tak bylo možné potkat starou Volhu již 
                          s novým označením. 
 
 
 
 



 

 

 

Kuvajtská policie opravdu nejezdila na velbloudech, ale Mercedesy.                               Ford V8 v barvách čínské policie. 

             Čínští policisté museli mít z „Miníků“ velkou radost. 

                           Policejní obrněnec v Honkkongu… 

   Američané jezdili kdečím. Velmi častým byl i Ford Galaxie. 

                        Pontiac Catalina číhající nad dálnicí. 
 

                    Dodge Dart……rychlý policejní pronásledovatel. 
 



 

 

 

                                 Dobovka                                                                    Z hluboké historie 

   Kousek od vody, ve stínu borovic svorně vedle sebe škodovka               Tváří v tvář lednové zimě vzpomínám na rozpálené náměstí  
                                     a Austin A 35.                                                                          a krásnou „Dékávu“, 

                                 Potkali jsme                                Soutěž 
       
Ford Capri uhodlo hodně z Vás. 
Prvním uhodnuvším byl Petr Mikulka. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Copak se to tady 
vyrábí? 
 
 
 

Odpovědi opět na  pavel@simcacentrum.cz 
           Přímo ze 70. let vyskočil nádherně dobový Moskvič 412 … 

                                    Zatím v renovaci                        Takhle po renovaci 

              Tatra 87, čekající na další postup renovace. Jen doufejme, že neskončí v barevném odstínu, který se tehdy vyskytoval 
                                                                             jen v interierech nevěstinců … 



 

 

 

                                     Česká mrtvolka                                                 … a tak vypadala jako nová 

    Mnohokrát už napadl i roztál sníh, ale Škoda 440 vytrvale čeká na své vysvobození. Ještě pořád má šanci vrátit se zpět do krásy … 
 

                             Zahraniční mrtvolka                                            … a tak vypadala jako nová 

            Až na hromadu panelů se vyšplhala Anglia 100E.  
                                                                                                                         Neměla šanci přežít … Proč? 

                         Předválečná mrtvolka       …a tak vypadala jako nová 

 Jen několik málo kombíků na chassis nejmenších aerovek přežilo do  
    dnešních dnů. Tenhle kousek má patrně budoucnost zajištěnou … 



 

 

 

                                Hrálo ve filmu                                               Z archivu čtenářů 

 „Jen se neposer, papundekle“, s úsměvem pronese MUDr. Skružný             Za snímek Saabu Sonett poslední generace děkujeme  
       (R. Hrušínský) v nesmrtelné komedii o střediskové vesničce.                 Martinu Kadlecovi! 
 

                                                                                           Z prospektů a reklam 

 
Text: Pavel Kopáček                       Foto: Pavel Kopáček a jeho archiv  



 

 

 

Lidová vozítka díl druhý 

Autocykl 

Hodinář Rostislav Dýma sestavil pouhých 240kg vážící 
vozík s názvem Autocykl. Jednalo se vlastně o 
motocykl, ve kterém se sedělo jako v automobilu. 
Čtyřtaktní motor B.S.A. dával celých 12HP a umožnil 
Autocyklu dosáhnout rychlosti 80km/h. Vozík uvezl dvě 
osoby, které seděly za sebou. Podobných konstrukcí 
bylo v poválečném Československu několik. Autocykl 
patří mezi ty, o nichž je známo jen velmi málo. Zda se 
dochoval do dnešních dnů, není redakci známo. 

 

Dálník 

Dálník Jana Anderleho z Prahy je známější, než 
Autocykl. Zejména proto, že tovární jezdec a pilot Aera 
zkonstruoval Dálníků několik. Na tomto vozítku 
pracoval Anderle během války, dokončen byl v roce 
1941. Zda se dochoval do dnešních dnů, opět není 
známo.  

 

 

Elpo 

Další z malých, dvoumetrových vozítek představil 
letecký mechanik Ladislav Požárek. Dvoutaktní 
jednoválec ČZ o obsahu pouhých 125ccm a výkonu 4HP 
se rozjel na neskutečných 50km/h ☺. Jednalo se opravdu 
spíš o motocykl se sedačkou, vše bylo miniaturní a 
jednoduché. I do nádrže se vešlo pouhých osm litrů 
paliva.  

 

Text: Michal Primák    Foto: Archiv Dalibora Feuereisla, J.Kraman 

 

V minulém čísle jsme psali o vozítku značky Krajan. Protože vozík stále existuje a to dokonce v rodině 
konstruktéra, spojili jsme se s rodinou a získali pro vás několik fotografií tohoto ojedinělé vozítka. 
Děkujeme tímto panu Kramanovi za fotografie, o které se s Vámi rádi dělíme. 



 

 

 

        Pan Kraman má svoji fotografii s Krajanem dodnes schovanou.  

     Možná zde vznikalo pouto k vozíku, který dodnes neopustil rodinu.  

          Vpravo Jan Kraman nejstarší, konstruktér vozidla. 

                                     Detaily vozítka Krajan 

 

Pevně tady v naší dvoučlenné redakci věříme, že Krajan neskončí někde v zahraniční sbírce, ale zůstane 
v Česku a bude k vidění na veteránských akcích, jako jsou některé další vozíky a díky tomu je bude moci 
objevovat nejen generace současná, ale i budoucí. 



 

 

 

   

 70 let SIMCA    (pokračování… ) 
 
    Poslední akcí v roce 2004 byla oslava 70 let značky SIMCA. Ta se konala připojená k velké veteránské 
akci s názvem Automédon, jež byla každoročně pořádána na starém pařížském letišti. Program sliboval 
výstavu, burzu dílů, modelů a suvenýrů. Z mého „autoparku“ byla vybrána nádherná modrá Simca 1301 
Spécial. Domluvili jsme se ve čtyřech lidech ze Simca klubu a brzy ráno vyrazili.  
   Cesta ubíhala v pohodě, vždyť čtveřice chlapů se stejným zájmem toho napovídá…. Za Métami jsme jeli 
po staré národní silnici N4, takže jsme sledovali okolní zahrady (zda někde není Simca), okolní domy (zda 
na nich není stará malovaná reklama), obchody (zda v trafice nemají něco zajímavého o Simkách ke čtení). 
K tomu samozřejmě bylo nezbytné sledovat provoz a Francouzky. Objevili jsme cestou vše, i ten původní 
nápis Simca na jakési stodole. V Paříži jsme trochu bloudili. Projíždět Paříž a najít v ní konkrétní místo jsou 
dvě zcela odlišné věci, a tak mi ani má zkušenost z průjezdu městem před dvěma lety k ničemu nebyla. Ale 
letiště Le Bourget na severovýchodě jsme našli. Trošku nečestným způsobem jsme se dostali na velkou 
parkovací plochu pro veterány bez placení. Zašli do haly ke stánku Simca klubu za lidmi, které jsem již znal 
z mezinárodních srazů v letech 2002 a 2004. Ale protože již byl večer, našli jsme si hotel a nechali vše na 
druhý den. 
   Již ráno jsme opět vnikli na plochu a užívali si přítomnosti stovek aut, které stály spolu s naší Simkou 
vedle haly. To je tradicí této akce, jezdí se na ní veteránem, který je takto „spoluvystaven“. Po celé 
dopoledne jsme okupovali stánky s modely autíček a vybírali zmenšeniny Simek do svých sbírek, neboť 
v Česku se v té době žádné neprodávaly. Odpoledne jsme se vydali do Poissy, do muzea Simek. Co jsme tam 
dělali, o tom netřeba psát ☺. Nakonec i zde zavírali a my opět propašovali čtvrtého z nás na třílůžkový 
pokoj v přízemí hotelu a po pár plechovkách piva šli spát.  
   V neděli ráno stály Simky seřazeny vedle výstavní haly. Jednalo se o jakýsi park. Zařadily jsme se s naší 
Simkou mezi ně a poslouchali libozvučnou francouzštinu, které jsme vůbec nerozuměli. Ale dozvěděli jsme 
se, že budeme mít možnost si společně s dalšími, asi třiceti Simkami, park projet. Jeden postarší americký 
pick-up nás povede a ukáže trasu. Jedno kolo pojedeme za ním, jedno sami. „A bez závodění hoši“, zněl 
příkaz. Pomyslel jsem si, že je zbytečný, kdo by trápil tyto ušlechtilé Simky krásných tvarů. Mezi námi stály 
nejen Simky „běžné „produkce, ale i velké Vedette se spodovými osmiválci či předválečné Simky 5. První 
kolo uběhlo a při druhém začala auta okolo zrychlovat. Malým Simkám 1000 Rallye jsem se nedivil, 
proháněly se okolo za doprovodu hlučného zvukového doprovodu ze svých laděných výfuků, ale když 
v zatáčce před námi téměř brousil obří Chambord téměř svými prahy asfalt, jak byl nakloněn, v rámci 
bezpečnosti jsem i já přidal na stejnou rychlost. Ke smůle našeho kameramana, který visel z okénka. Desítky 
Simek se vlnily po širokých cestách trasy a užívaly si. Vzniklo několik zajímavých fotografií….a velká 
spousta rozmazaných ☺. 
   Poté jsme se v koloně přesunuli kamsi, kde bylo setkání s někým při sklence šampaňského. Domnívám se, 
že šlo o starostu místní části, který vzpomenul 70 let Simky spolu s presidentem francouzského Simca 
klubu. O naší nulové znalosti francouzštiny jsem se již zmínil. Stáli jsme tedy v našem čtyřčlenném hloučku 
a upíjeli z číše. Tedy ostatní, já jako řidič ne. To do chvíle, než jsme zaslechli název naší země a všichni se 
za obrovského potlesku otočili směrem k nám čtyřem. Poděkování za to, že jsme přijeli 1000km daleko se 
Simkou oslavit výročí značky nás dojalo. Každý si s námi chtěl přiťuknout. 
   Pak již byl čas opustit krásnou Paříž a nasměrovat se zpět do středu Evropy, do Čech. Ovíněné kamarády 
jsem naložil do auta ☺. Když jsme stáli na okraji Paříže na semaforech, přes přechod pro chodce přecházel 
starý pán o holi. Když zaregistroval Simku, zastavil se……otočil se čelem k nám……vteřinku si ji 
prohlížel……na čež se poklonil…..Zůstali jsme z tohoto gesta paf ještě dlouho po tom, co již byl pryč, a na 
semaforu svítila zelená. Bylo to milé a pěkné gesto, oceňující krásu mé Simky, kterou si jistě tento pán 
pamatoval. A třeba ji i vlastnil. Kdo ví. 
   Návrat proběhl v pohodě a my jsme si mohli říci, že se tento výlet absolutně vydařil. Zůstaly z něj 
vzpomínky a složka fotografií. 

Text a foto: Michal Primák 



 

 

 

  Francouzský klub vozů Simca vždy připraví zajímavou expozici.                  Jedenáct let dělí tuto vzpomínku od dnešních dnů. 

    Autentická Simca Ariane, s níž automobilka dosáhla množství                                         Simky před radnicí… 
                        rekordů na autodromu Miramas.  

                      „ Dvě kola, žádné závodění!“ ……           …jenže říkejte to velkým klukům za volantem… 



 

 

 

Chrysler – můj osud? 
 
   Dávno, pradávno již tomu … Na 

silnicích vládly stodvacítky, stovky 

byly ještě v plné permanenci a 

sem tam se objevil nějaký ten 

Favorit. Felda byla ještě nová jak 

mladá, pružná, svobodomyslná a 

křupavá milenka po vašem boku, 

znající vás teprve čtvrtinu rotace 

Země kolem své osy … 
   V jakémsi letitém americkém 
TV filmu jsem uviděl dlouhou 
kapotu a ještě delší záď křižníku s 
klasicky lichoběžníkovou maskou, 
lemovanou páry světlometů v 
typické sešikmené konfiguraci. 
Sledovav tenhle cruiser očima 
hlavního hrdiny, uviděl jsem, že 
namísto ploutví má dokonale 
hladkou záď, na každé straně ohraničenou lomenými svítilnami ve tvaru obráceného „L“. Film 
skončil a sen k ránu také … Chrysler ročníku ´62 vyryl sílou svého Hemi hlubokou brázdu v mém 
srdci a zmizel pod poklopem, ukrývajícím tužby, jež splniti bývá obtížné … Ale – jak říkáme my, 
pravověrní Češi, holdující detroitskému železu – NEVER SAY NEVER AGAIN … 
 
   Tohle byla realita. Ne snad, že bych nevěděl tehdy, v polovině 90. let, jak vypadá modelový program 

Chrysleru ročníku ´62, ovšem dostupnost takového vozu jsem srovnával s dostupností originálu Boticelliho 

Madony, takže jsem jen vzdychl a trpěl. A těšil se, že zapomenu … Bylo by to bývalo lepší, a jednodušší … 

Doma mi postával Chevy Suburban, který mocným hlasem vyřvával své touhy zdrtit každého a všechny, 

dodával mi dostatek kontaktu s přírodou, když jsem mohl sledovat otvory, které byly kdysi podlahou, 

jakýkoliv teren, po němž jsme právě jeli, mohl jsem se projet v čerstvě opraveném Pontiaku Grand LeMans 

Safari ´79, kterého mi kamarád Zdenál dal do naprostého pořádku anebo se zamýšlet, co s obřím tělem 

monstrosního Buicku Roadmaster ´54, spočívajícím bez hnutí (kvůli záměně původního motoru za 

rumunský Bucegi SR 113 a absencí převodovky Hydramatic Twin Turbine) a jen prastarou 
„espézetkou“ reflektující skutečnost, že kdysi dávno opravdu jezdil. Ne, nedal jsem si pokoj … 
   Pak se jednoho dne stalo, že jsem se rozjel za Zdenálem do Brna kvůli jakémusi problemu s jedním z 
mých mnoha evropských Fordů. Jak jsme tak seděli v garáži na sedačkách z Granady a Tagory a diskutovali, 
vzpomněl jsem si na onen již vzpomínaný film. „Zdenále, to bylo něco, kdybys viděl tu dlouhatánskou 
prdel, jak se tam šinula ...“ a podobně jsem líčil Zdenálovi své dojmy z obřího Chrysleru, zatímco ten se 
vydal kamsi nahoru a vrátil se s hromádkou fotokopií firemní literatury. No určitě uhodnete, co se stalo – 
prostě: BYL TAM! Krásná kreslená prospektovka, dávající šestimetrovému autu desetimetrové zdání, 
mohutně rostlí američtí pánové najednou velikosti afrických Křováků, jejich malované hlavičky se div 
neotíraly o zpětné zrcátko kosmických tvarů i rozměrů – prostě klasika nad klasiku. Jak jsem se obdivem 
pomalu rozplýval do nehmotna, Zdenál cosi jadrného pronesl brněnským „hantécem“, načež ještě dodal, že 
TO je tady, v Brně, a on prý přesně ví, kde. „Takovó velkó sviňu nepřehlídneš“, odtušil a začal ze sebe 



 

 

 

oklepávat prach z broušeného kytu, protože tušil, že se jízdě za „Cháčkem“ nevyhne … ☺. Dneska už 
Zdenálovy poznámky a slovní doprovod nedovedu reprodukovat v originálu, nebudu se tedy o to ani 
pokoušet. 
   Jeli jsme … Navigoval Zdenál a já za jízdy porušil snad všechny naše dopravní předpisy a několik 
mezinárodních. Pak se objevila ulice, lemovaná řadovkami, táhnoucí se kamsi na obzor … No a asi po pěti 
stech metrech se nalevo před jedním domem objevilo veliké černé těleso, napůl pokryté přimrzlým sněhem, 
stojící v šíleném úhlu do strany … No bodejť ne, když to bylo celou levou stranou v kanalisační strouze a 
přimrzlé na šutr. Vyletěl jsem jako čertíček a začal auto obcházet. Fakt jo! Chrysler New Yorker 1962 na 
brněnských SPZ! Do půli kol zamrzlý a znehybněný … Zkusil jsem zatlačit na blatník … „Nehóópéé s tím, 
to nevytrhneš“, umravnil moje snahy Zdenál s tím, že by snad bylo nejdřív lepší zajít do majitelova domu, 
než rovnou a bez placení Chrysler začít vytahovat z ledového zajetí. Otevřela nám jakási paní, která mi 

(Jupíííí) sdělila, že Chrysler je na prodej, řekla i částku (srovnatelnou za pořízení pojízdné stovky nebo 
orezlého žigulíka), ovšem – zároveň dodala, že majitel není doma, pracuje v Praze a vrátí se až v pátek 
odpůldne. Běsové zatáhli černočernou oponu nad mou radostí, i ten bílý sníh nějak ztmavl … No nic, aspoň 
jsem nechal vzkaz, že Chrysler 100% beru, aniž bych se jen namáhal hodit po autě očkem podrobněji, 
nedejbože dokonce otevřít kapotu a juknout na „jatýrka“. Dneska bych od toho utíkal, až by se mi za patami 
kouřilo, jenže tehdy jsem byl naprosto šílený po každém vraku, který vypadal byť jen trochu exoticky či 
zaoceansky. Zdenálovy netrpělivé pobídky k odjezdu jsem nemohl oslyšet, tak jsem ho s těžkým srdcem 
odvezl domů a odjel, abych se ještě téhož dne vrátil s nerozlučným kamarádem Luďkem. Už ani nevím, 
jestli jsem mu řekl, co jsem objevil, ale dokonce jsem asi po pátem zabloudění našel onu ulici a Chrysler, 
který se za těch několik hodin vůbec nezměnil … ☺. Tak teď bylo času dost a já si začal všímat těch 
„nepodstatných“ detailů. Bylo to jako výsledek inventury, která postupně odhaluje větší a větší nedostatky v 
účetních knihách. Nádherně členitá příď byla (jemně řečeno) narušená dvěma výřezy v mřížce masky … 
Sešikmené kryty parkovacích světel a zároveň blikačů (původně v americkém provedení bílé barvy) 
nahradila jakási tmavočervená hmota, průsvitná a podobající se červenému celofánu z pytlíků na 
mikulášskou nadílku. Ani osvětlení už nebylo původní, ale to jsem zatím nepovažoval za tak velkou a 

neodčinitelnou zběsilost. Není bez zajímavosti, že na 
karoserii nechyběly takřka žádné ozdoby včetně 
„pozlacených“ znáčků vedle výřezů předních kol – v 
době, kdy se Mercedesům lámaly hvězdy bez uzardění 
a kdejaký nový Favorit měl místo škodováckého znaku 
na přídi díru velikosti pamětní medaile, to byl přímo 
zázrak. Podběhy dostaly tlustokožný náter suříkem a 
ani karoserie nevypadala na celoživotní utrpení 
českých silnic v situaci, kdy „se zima zeptá, co dělali 
cestáři v létě“ a oni bez váhání odvětí „hovno“ … Za 
takových úvah jsme došli k předlouhé zádi – a tady 
přišel šok! Původní a nádherné zalomené svítilny ve 
stylu Art Déco (které vidíte na firemním obrázku) 



 

 

 

zmizely zřejmě při nějaké kolisi, majitel nebyl s to sehnat originalní náhradu, tak si vypomohl typicky 
českou hovadností: naohýbal takové zašpičatělé plechové destičky, nechal je poniklovat a připevnil na záď 
nebohého New Yorkeru, který tohle zvěrstvo musel snášet. Na destičky pak připevnil koncové svítilny ze 
škodovky 1202 STW, ty se ovšem tou dobou dávaly na kdeco … Přiznám se, že jsem ve chvíli spatření téhle 
zvrhlosti poprvé znejistěl, jestli TO fakt mám brát … Ale rozměry a vzácnost Chryslerů přelomu 50. a 60. let 
mne přesvědčily, že URČITĚ JO ! Když jsem si to takhle pěkně vnitřně odsouhlasil, pokračovali jsme v 
prohlídce. To už jsme se trochu unavili přecházením z jednoho konce na druhý, a tak jsme nakoukli dovnitř. 
Ne, že by toho bylo vidět moc, ale všiml jsem si proslulé kopule sdruženého přístroje, vycházející ze 
sloupku volantu, a nazývající se Astrodome – součástka nádherná, kosmická a typická právě a jen pro 
Chryslery těchto přelomových ročníků. Ovšem hned potom mi zrak s nevolí zaletěl k volantu, podivně 
malému, a také k sedadlu, které by svou bytelností spíše pasovalo do již zmíněného Roadmasteru ´54. Při 
rychle přibývající tmě se víc nedalo rozpoznat a raději jsme jeli domů. 
   To byla strašná noc, přátelé … Zmítal jsem se na posteli jak derviš, pronásledován divokými sny, v nichž 
se to hemžilo odtahovkami, překupníky, vývozci a poťouchlými „hovaditeli“ cenných vozů … Probrav se 
ráno, připomínal jsem barvou přezrálého viselce na ocelovém stole soudního lékařství, náladou pak Ivana 
Hrozného. Takové sny se musí podepsat na každém – a já, dodnes pověrčivý, na sny věřím. Inkasoval jsem 
několik nehledaných slov od manželky a vydal se za Luďkem, co s tím budem dělat. Nevím už, který den v 
týdnu byl, ale do pátku ještě relativně daleko. Tak jsme se po hodině objevili v té brněnské uličce, Chrysler 

se na nás usmíval lichoběžníkovou maskou jako vždy, no a my jsme si 
všimli dalších detailů. Nebylo to moc radostné: ukázalo se totiž, že ze 
středového tunelu trčí řadící páka velkých rozměrů!!! To znamenalo, že 
opět nějaký fušer, pablb a břídil namísto automatového oleje použil na 
dolévání tlumičový, transformatorový, obyčejný PP či specielní mazivo do 
pragováckých samočinných převodovek, vyvinutých pro autobusy ŠM 11 – 
vše jsem viděl a vše mělo tragický konec. New Yorker totiž už v serii řadil 
automaticky, pomocí vynikající samočinné třístupňové převodovky 
Torqueflite s tlačítkovým ovládáním. Chromované ovladače jízdních režimů 
nalevo od volantu jsme sice viděli, ale nebylo možné rozeznat, co s nimi je 

(ale už tehdy jsme si s Luďkem připomněli jistou ameriku, která měla tlačítka volby jízdních režimů 
provrtaná a přišroubovaná natvrdo k přístrojovému panelu!!). Bojovaly ve mně dvě bytosti: ANO proti NE – 
a byl to boj, v němž nebylo jasných vítězů. Při pohledu na odporné překopávky řval rozum NE, když jsem 
odstoupil a podíval se na monumentální kolos, otevřela se mi nad hlavou bublina, v ní svítící žárovka a obří 



 

 

 

písmena ANO! Odjížděli jsme a do smíchu mi nebylo. S Luďkovým racionálním zhodnocením jsem nemohl 
počítat ☺, on sám vlastnil už tehdy jedinečný a nádherný exemplář téhož koncernu, dokonce ještě o rok 
starší, tak jsem v tom byl zase sám. Manželka zatím netušila naprosto nic – nebo možná jo, podle mých 
duševních výkyvů, které dobře znala, a které znamenaly předzvěst dalšího plechového přírůstku … 
   Seděl jsem u stolu, odpovídal jednoslabičně, nimral se v jídle, přesouval na talíři kousky masa a brambor 
zprava doleva a naopak, prostě jsem žil spoutaný strašlivou duševní trýzní. Ani video s oblíbenými filmy mě 
nebavilo … Ale po chvilkovém chození sem a tam se náhle dostavilo prozření! JO, prostě JO a JO a JO, a to 
hned! Nikoliv koupit, ono zatím pořád nebylo od koho (pokud se mé výpočty nepletou, panovala právě 
středa). Sbalil jsem tlustý svetr, bundu, v běhu vtiskl manželce chlácholivý (aspoň dle mých představ) 
polibek, nastartoval věrnou „petrolejku“ W 123 300D a uháněl k Brnu! Přátelé, já se totiž rozhodl si ten 
Chrysler pohlídat a bránit celým tělem, než se vrátí jeho majitel. Po natankování jsem koupil dvoulitrovku 
nějakého nealko a taky hromadu jistých drobností (o nichž bude za chvíli řeč) a najednou zcela uklidněný 
jsem vyrazil už známou cestou k moravské metropoli. Ulice, ponořená do tmy problikávala jen sem tam 
nějakým oknem a přimrzlý americký cruiser mě přivítal naprosto odevzdaným postojem k zimě i ke mně 
samotnému. Zajel jsem před něj, vypnul motor a sledoval odlesk jeho chromovaných částí v zrcátku. Pak 
jsem vybalil ono „něco“, co jsem koupil – víte, občas jsem míval taková období, kdy jsem doslova zmíral 
neukojitelnou chutí na jednu jakoukoliv věc (což mívám i dnes, ale diety mi brání v rozletu). Tehdy na celé 

čáře vítězily pistacie. 
Koupil jsem si jich na noc 
snad deset sáčků, tak jsem 
teď otevřel na deset čísel 
„šíbr“, pustil si nějakou 
hudbu a začal loupat. 
Vězte, že postačí několik 
dní mlsání, abyste si 
vypěstovali zručnost hbité 
opice a požerák 
hladového býložravce … 
☺. No a strávil jsem 
několik velmi příjemných 
hodin, v nichž skořápky 
létaly „šíbrem“ ven, občas 
jsem nastartoval a přitopil 
si, k ránu jsem si i zdříml, 
a když jsem už za šírání 
startoval na cestu domů, 
byl New Yorker stále tam, 

kde jsem jej chtěl mít. No, nebudu vás napínat, odpoledne jsem si hlídání zopakoval, v noci také a pak jsem 
přijel až v pátek v poledne. Pokaždé s pytlem pistacií a jelikož jsem nikdy nezaparkoval na stejném místě, 
objevilo se v oné ulici několik hromádek slupek, nad nimiž se mnozí zastavovali v zadumání, jaký to 
živočich po sobě zanechá takové mršiško. No a nějak po poledni v pátek před domem zastavilo auto, z něj 
vylezl jakýsi mladík a hrnul se k Chrysleru … No to víte, to bylo něco na mně! Vyvalil jsem svých (tehdy 
ještě jen) 120 kilo z auta a zařval na chudáka, ať se od toho Chrysleru klidí, jestli nechce mít vykopnutou 
ještě jednu díru do pozadí … Celý ustrašený zcepeněl, otočil se a tak nesměle pípnul: „Ale to je moje 
auto ...“ A sakra, to jsem zas něco „krapítek“ přehnal … Mektal a koktal jsem jakési omluvy, ale ukázalo se, 
že už o zájemci (mně) ví, asi telefonicky. Domluva byla dílem okamžiku, plácli jsme si, pak mi ještě ukázal 
ve vedlejší garáži zajímavý rozebraný Ford STW z poloviny 60. let (o němž už jsem pak nikdy v životě 
neslyšel), předal mi doklady a klíčky, slíbil, že bude Chrysler střežit stejně pečlivě jako já, a v dobrém jsme 
se rozešli. 



 

 

 

   Hned druhý den, v sobotu, jsem naložil 
Luďka s jeho fantastickou vlečnou tyčí, jež by 
mohla celé dny poutavě vyprávět o všem, co 
všechno zajímavého na ní viselo, a jeli jsme k 
jednomu kamarádovi do Žďáru, protože každá 
posila do boje s uvězněným New Yorkerem 
přišla vhod. Zdenál měl samozřejmě 
„ohromnou radost“, že nám může asistovat při 
vykopávání, naložili jsme nějaké to ženijní 
nářadí a vyjeli k mé nové akvisici. Prvně jsem 
zkusil vytrhnout Chrysler z ledu tak, jak byl. 
Pětiválec „petrolejky“ zahučel, lano se 
odvázalo, ale dvou a čtvrt tunová amerika 
sebou ani nehnula. Tak jsme se začali střídat v 
kopání ledu. Já fotil (většinou), klucí dřeli jak 
burlaci na Volze. Druhý pokus: kola Mercedesu 
se zběsile protáčela, záclony kolem se hýbaly a 
někteří vylezli i na zápraží, aby sledovali 
reality show, jejímiž svědky dosud nebyli. 
Teprve po půlhodinovém třískání krompáči a motykami do ledu kolem pneumatik se Chrysler pohnul. 
Nejdříve váhavě a kousek, pak jsem se rozjel, zabral naplno, a černý křižník vylétl jak dlouho a marně 
zadržovaný průjem. Uuuufffff …. A také ještě musím doplnit další dojmy a poznatky z interieru: otevřel 
jsem dveře zapuštěnou klikou (v roce 1962!), zavřít šly lehce, bez rány a nepoklesly v pantech! Ale pak jsem 
se nasoukal dovnitř, protože jiné sloveso použíti nelze. Obrovité, bachraté a vysoké sedadlo. Ještěže jsem 
měl s sebou Luďka, který lakonicky prohlásil: „A sedačka z šestsettrojky ...“ No jistě, TEĎ už jsem ji 
poznal, dokonce snad i z té první, tříoké … Ale proč tam byla? Jak se může tak opotřebit sedadlo, že se musí 
vyhodit? Nevím, dodnes nevím, ale už je to dneska fuk … Pak mi padl zrak na již zmíněný volant – a bylo 
jasné, z čeho pochází. Černý, malý, plastový, s tlačítky houkačky na obou koncích příček – jasně, Chevy 
přelomu 60. a 70. let, např. Chevelle. Bylo to v tom zvráceném smyslu logické: Veliký průhledný volant 
Chrysleru by neumožnil řízení ani trpaslíkovi – vzhledem k vysokému posazu na sedadle Tatry 603, tak se 
zprasila další věc. Páka … šlo s ní zakvedlat, šly zařadit kvalty, spojkový pedál (jak odporné u New 
Yorkeru) měl dlouhý zdvih, takže by mohla spojka fungovat. Chromovaná tlačítka jízdních režimů? Bože 
Bože, všechna zatlačená násilně dozadu a nějakým způsobem fixovaná, aby se ani pohnout nemohla. Co to 
bylo za zoufalce, který takhle zničil auto? A překvapením ještě nebyl konec. Původní radiový tlampač (který 
už tam nebyl) kryla ozdobná a jemná mřížka ze zetalu, zvláštní slitiny, která se v amerických automobilkách 
dlouho a téměř všude používala. Měla jednu nevýhodu: u nás se tehdy nedala ani pájet, ani svařovat, celý 
kus se prostě musel vyhodit. A některý z majitelů, prasisko netaktní, vyřízl do té mřížky kulatou díru a do ní 
zasadil kulaté plastové hodiny (podle spolehlivého znalce Fordů Zdenála prý ze Sierry). Rozzuřil jsem se do 
zběsilosti, jak je u mne časté a obvyklé, hodiny jsem vyrval a praštil s nimi o promrzlý asfalt takovou sílou, 
že se kousíčky hnusného plastu rozlétly po celé ulici. Do té rány jsem vložil všechnu nenávist k lidem, kteří 
z absence intelektu mrzačí původní a krásné věci … Odjistili jsme kapotu a zvedli ten ohromný plát plechu – 
a teď jsem viděl tu hrůzyplnou skutečnost a pravděpodobný důvod, proč musela převodovka pryč … Místo 
osmiválce Firepower o výkonu bezmála 350 koní se v obří jeskyni motorového prostoru krčil trpaslík, jehož 
některé části byly popsány ruskou azbukou. Ach ano, se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak, ani 
pod kapotou … Heslo dostalo novou příchuť tragiky. Špinavý a mrňavý čtyřválec jen trochu přesahoval 
velikost původního starteru a vypadal dočista neprovozně. Ale nic platno, už byl můj … Vidíte, jak to 
dopadá, když to člověka posedne a ten začne „vyvádět jako prdlej“? Tak uvázat a ke Zdenálovi před dům. 
Pomyšlení, že bychom ho ještě teď, kvečeru, měli táhnout domů, jsme naprosto zavrhli. Přestože Zdenál už 



 

 

 

tehdy vlastnil americkou fordku ´71 se zajímavě a všude rozloženými otvory hnědavé barvy – a tudíž jeho 
rodina by měla být na podobné excesy zvyklá – jeho manželka po vyhlédnutí z okna prý zbrunátněla a její 
mladá tvář se proměnila v škleb vlkodlaka! Myslela si totiž, že je to jejich nový přírůstek, opět 
PŘIVLEČENÝ na tyči, nepojízdný, a zas je u toho ten zatracenej Kopáček … ☺. No, vše se vysvětlilo, a 
mohli jsme jet domů. Pravda musela ven … Řekl jsem o Chrysleru manželce a hned jsem nalistoval v 
nějakých katalozích krásnou reklamní fotku naleštěného Chrysleru, do níž měl ovšem ten můj dost 
daleko … 
   Druhý den dopoledne jsme s Luďkem opět naložili tyč a jeli ke Zdenálovi, odhodlaní, že dneska Chrysler 
dotáhneme domů stůj co stůj. Jak šalebná bývají taková předsevzetí … ☺. Chrysler jsme otočili a z mírného 
kopečku jej nechali sjet na takový širší plácek, kde se po chvíli spojil tyčí se závěsem Mercedesu. Rozloučili 
jsme se s obětavým Zdenálem a pomalu vyjeli. Ono to ani rychle nešlo. Bylo asi jedenáct hodin. Na 
sněhovou nadílku začalo opět chumelit a to poměrně divoce a nic nenasvědčovalo tomu, že by v dohledné 
době měla přijít spásná obleva. Zimní obutí „petrolejky“ mělo už také svůj zenit za sebou, dalo by se říci 
„zralé na výměnu“. Luděk si užíval (no, to asi nebude to správné slovo v promrzlém New Yorkeru) jízdu 
černým cruiserem, já opatrně kormidloval tažný vůz směrem na Říčany u Brna. Pak přišel táhlý kopec … Na 
třetí pokus jsme ho vyjeli a směřovali pomalu a s občas protáčejícími koly směrem na Říčky. Sněhu 
přibývalo a v lesním úseku začala kola Mercedesu opět klouzat. Automatika řadila, dokud nevyzkoušela 
všechny možnosti, přepnutí na režim S nebo L také nepomohlo, a celá souprava se v naprosto mírném 
kopečku beznadějně zastavila. Jen motor Mercedesu běžel v obrátkách, kola šustila na zledovatělém sněhu, 
topení šumělo a hřálo – ovšem – jízdě byl evidentně konec. Uprostřed lesa, v chumelenici, bez šancí na další 
rozjezd. Mercedes jsme odpojili, sám se rozjel bez jakýchkoliv těžkostí, ale Chrysler jsme na místě nechat 
nemohli a ani nesměli. To, že jsme stáli v místech plné čáry, nebylo vidět, na silnici bylo dobrých deset čísel 
sněhu … Pomáhat lidskou sílou klouzající soupravě bylo absurdní, tak se jeden z nás (už ani nevím, jestli já 
nebo Luděk) vypravil koupit řetězy – jenomže, nebyl pracovní den … Až u benzinky U devíti křížů je měli, 
poslední v žádaném rozměru, dokonce včetně audiokasety s návodem! Nádhera! Konečně pojedeme! Ale jak 
asi tušíte, opět se tak nestalo … To se může přihodit fakt jen mně, aby jediné a poslední zimní řetězy, které 
byly k disposici, měly výrobní vadu, kvůli níž jeden nešel natáhnout na pneumatiku. S jedním to nemělo 
smysl a ani mámivý ženský hlásek z německé kasety mi neporadil, co v takovém případě dělat! No, Luděk 
odjel řetězy vrátit a reklamovat, přijel zpátky s penězi, ale ty nám v tu chvíli byly na dvě věci (jedna z nich 

je NIC ☺). Tak další zoufalý pokus: už se 
stmívalo, tak jsem šel umístit výstražný trojúhelník, 
přestože hmotu Chrysleru nešlo přehlédnout. 
Otočili jsme „petrolejku“, vyndali startovací kabely 
a spojili velkou a novou baterii 88 Ah s mrňavým 
takřka monočlánkem v New Yorkeru. Čtyřválec 

původem z Gorkovské automobilky se začal docela 
ochotně točit, párkrát i blafnul a „slíbil“, ale pak se 
zatvrdil a hotovo. Točil se a točil jak pardálové v oné 
staropražské písničce, ale mimo kvílení starteru 
nevydal jediný pořádný zvuk. Přitom benzin tam 
byl … Mezitím se skoro setmělo … Skrz řídký les 



 

 

 

jsme viděli míhat se osvětlená auta na nedaleké D1, zatímco mezi Říčany a Říčkami projelo sotva jedno auto 
za půlhodiny, a to ještě osobní, z nichž některá měla dost práce sama se sebou. Pak se objevilo něco většího! 
Sláva! Lano do ruky a oba jsme skákali a mávali, až jsme podle zvuku a typické budky poznali, jak krutě si s 
námi osud zahrál … Poslal nám prázdnou valníkovou Avii :-(. Čtenáři těch nejmladších ročníků už asi 
nepochopí, proč se zrovna tyhle populární a všudypřítomné licenční Saviemy staly postrachem zimy. Totiž: 
nemuselo to být ani v Říčkách, prázdná Avia 30 měla v zimě problemy rozjet se i na rovině … Hodný řidič 
přesto zastavil, ale jel jen do nedaleké vesnice, kde bydlel, a sám se pak jen stěží dal do pohybu. Černočerná 
tma, děti se ukládaly k spánku, určitě už proběhly pozdní zprávy. Motor „petrolejky“ si bublal na volnoběh a 
větráky hnaly dovnitř blahodárné teplo … Frekvence projíždějících aut kolem nás klesla na asi jedno za 
hodinu. Všechny časomíry ukazovaly 23.00, byli jsme na cestě tedy již dvanáct hodin a za tu dobu jsme ujeli 
odhadem 20 km. Pak se ozval zvuk silného motoru a za kopcem se v našem pruhu vyhoupla dvě oslnivá 
světla nahoře a čtyři dole, doplněná blikajícím oranžovým majáčkem. Pluh! Jo, pluh a sypač dohromady, 
legendární „Mates“ Škoda 706 MTS s důkladnou zimní výbavou! A jel našim směrem! Ochotný a nesmírně 
obětavý pán (ani mi nechtěl prozradit jméno a na SPZ jsem tehdy nevzpomenul) nám ještě pomohl připoutat 
Chrysler za Mercedes a obě vozidla hladce dotáhl až do Křižanova na náměstí. Zlatý člověk! Odmítl 
přijmout i bankovku tehdy poměrně vysoké hodnoty, spustil pluh a šel zase projíždět Vysočinu. To už se 
„Petrolejka“ s Chryslerem v závěsu bez problemů rozjela a kolem třetí hodiny ranní jsme zastavili u nás 
před domem. Ameriku jsme odpojili, zavezl jsem Luďka domů a po usmiřování manželky jsem měl dostatek 
času uvažovat, že se nám to vždycky takhle zajímavě „vysere“ - pardon, ale ono to nějakou slovní alegorií 
popsat nelze. Jen minimum aut jsme přivezli za dne, v teple a pohodě, bez zádrhelů. Na druhou stranu je 

zase na co vzpomínat a věřte, že na tuhle cestu nezapomeneme nikdy v životě! 
   Druhý den jsme odtáhli Chrysler do haly, kterou měl Luděk půjčenou. Ještě před vjezdem jsme víceméně z 
legrace zkusili přes kabely nastartovat – a k našemu překvapení se za chvíli čtyřválcový motůrek rozběhl v 
docela svěžím rytmu … Luděk objel čestné kolečko kolem haly, já fotil, pak Chrysler nárazníkem rozmetal 
hromadu sněhu, když si ty sjeté přední gumy dělaly s řízením, co chtěly, černý křižník vjel do haly a jeho 
motor ztichl. Navždy. Už se nám ho nikdy oživit nepovedlo, přestože jsme to zkoušeli. Vysvětlení (moje) 
opět z říše metafysiky: chtěl nám dát najevo, že žije a má radost, že jsme jej vysvobodili ze zdrcujícího 
sevření ledu na brněnské ulici … 
   Čas plynul. Hodný majitel haly přestal být hodný a muselo se stěhovat. To už jsme měli pronajatý kravín v 
nedaleké vesnici a uprostřed odsekávání ohromných žlabů z přehradového betonu jsme byli nuceni tam auta 
nastrkat, jak jen to šlo (stejně část zůstala venku). To bylo kupodivu léto, měl jsem už bílý Plymouth Fury 
Suburban, který si svým V8 400 cui. s váhou New Yorkeru poradil téměř na volnoběh. Chrysler putoval do 
kravína s tím, že se „jednou udělá“ - ano, dnes tohle odsuzuji, i tenkrát jsem to odsuzoval, ale byl jsem taky 
takový. A ještě k tomu hodně naivní … Prostě tam už Chrysler zůstal obklopený dalšími amerikami a 
Simkami, až dlouho poté jsem byl nucený kolekci vraků rozpustit. New Yorker ode mě odjel společně s 
Roadmasterem ´54, nějaký čas postával v samozvaném „museu“ v Luštěnicích, až následně sešel ze světa, 



 

 

 

poslouživ ještě částmi svého obřího těla k renovaci jiného, o něco staršího vozu (takhle jsem to aspoň slyšel, 
pokud je to jinak, prosím o uvedení na pravou míru ☺). 
   Co dodat: krásné auto, osudově spjaté s lidskou imbecilitou, která stojí za jeho postupným ničením 
nepůvodními součástmi. 
Bylo samozřejmě možné 
jej renovovat, už tehdy, 
ale nikoliv v mých 
silách, ani za přispění 
Luďka. Jen motor V8 
Firepower a převodovka 
TorqueFlite by přišly na 
mnohonásobek částky, 
kterou jsem za auto dal, 
nemluvě o drahých 
doplňcích a výbavě, 
která by se musela 
obnovit skoro celá. Jenže 
to jsem tehdy 
nechápal … Tedy, ne že 
bych to pochopil dneska 
☺, ale vnímám to jako 
neměnný fakt. Dnes by 
šel zachránit mnohem 
lépe a snadněji – krásné veterany byly postavené z mnohem horších vraků či jejich jen pouhých zbytků. 
Jenže to už byl dávno Chrysler pryč a moje zdraví také … Dodnes se mi nepovedlo zkontaktovat nikoho z 
předchozích majitelů, ale jelikož byli (kromě mládence v Brně) všichni starších ročníků, lze vyvodit, že již 
nežijí. Nemám ani jedinou dobovou fotku tohohle Chrysleru, a pokud vím, nikdy na žádném srazu nebyl … 
   Nebylo nám dopřáno vybudovat mezi sebou plodný vztah. Na to měl New Yorker příliš velké odchylky od 
originalu, a já příliš malé zázemí. Ať už je nyní kdekoliv, přeji mu klidné spočinutí a budu na něj pořád 
vzpomínat – vlastně budeme, protože jsme na něj byli dva. Jako obvykle … ☺ 
 

Text: Pavel Kopáček     Foto: Pavel Kopáček, Luděk Šimůnek 
 

Druhý pokus o vytažení začal rozsáhlou archeologickou operací …    Vyhlášce nutno vyhověti, i když kolem vůbec, ale vůbec nic nejede. 

 



 

 

 

                                     Už je venku!       Úsměvně zbytečný pokus u obce Říčky. 
                     Zdenál snímá památečnou tyč!                                          

                        
                     Vlastní sílou! A dokonce i pozpátku!                                     Při vytahování mrtvé velryby jsme slušně zbrzdili provoz … 
 

                               
                             Druhý pokus také selhal …                                                                 Triumfální vjezd do haly! 
 
 
 



 

 

 

                  V prázdném kravíně až pěkně dozadu –            Velkolepý konvoj a dokonce za dne i za tepla! 
                      a tam takhle stál až do konce. 
 

 

      Chrysler New Yorker 1962 



 

 

 

TVR    

   Je velká spousta značek, které již upadly v zapomnění. A nejen těch 
předválečných, ale i po II. světové válce vznikly desítky, možná stovky, 
automobilových značek, které jsou dnes minulostí. A pokud jejich výroba 
nebyla opravdu velká či se jinak výrazně nezapsaly do automobilové 
historie, nemůžeme jim věnovat hlavní představení. A právě proto jsme 
připravili nový seriál, kde si je připomeneme a podíváme se na některé 
jejich modely. Jako první jsem náhodně zvolil anglický TVR.  Pravda, ten 
sice ještě existuje, ale pamatuje si někdo na jeho historické modely???    

   Značka TVR vznikla z popudu jejího zakladatele Trevora Wilkinsona v roce 1948. Prvotní stavebnice, 
pouze z částečnou technikou (chyběl například motor), nahradily o deset let později vozy s motory i další 
technikou různých výrobců. A tak to zůstalo po celou dobu její činnosti, která nás, veteránisty, zajímá.   
   V roce 1958 přišel první model, který byl již dodáván kompletní. Byl to TVR Grantura. Malé coupé se 
sklolaminátovou karoserií, jak bylo u TVR zvykem, poháněl litrový motor od Coventry Climax. Později se 
pod kapotou objevovaly i silnější motory, až po osmnáctistovku z MGA. Grantura procházela modifikacemi 
s názvy Series II, Series III, Series III 1800 a MkIV. Výroba Grantur byla ukončena v roce 1967.  
   V letech 1963-4 vzniklo několik vozů s označením Griffith. Do upravené karoserie Grantury třetí serie byl 
zabudovaný motor Ford V8, svým původem opět za oceánem. Tento model: americký osmiválec 
v anglickém voze, se stal v těchto letech velmi oblíbený a touto cestou se vydalo množství malých, nejen 
anglických, malovýrobců. 
   Grantura MkIV se stala základem svého nástupce – TVR Vixen. Opět byla použita rámové konstrukce a 
sklolaminátová karoserie. Postupně se pod kapotou Vixenu objevovaly silnější motory, vrcholem byl motor 
o obsahu 2,5l. Ale to se týkalo jen běžných Vixenů. Pod označením Tuscan existovaly ještě dvě varianty. 
Tuscan V6, který poháněl šestiválcový motor z Fordu Zodiac Mark IV. Vrcholem byl model Tuscan V8. 
Zde se o hřmotnou kulisu a patřičný výkon staral americký motor Ford Windsor 289 nebo 302cui. Vixenů 
opustilo, v letech 1967-1971, brány Blackpoolu necelých patnáct stovek.  
   TVR M Series  byl pokračovatelem. Opět obdobný design, opět anglické a americké motory a opět zbytek 
dílů z toho, co šlo zrovna kolem. Tentokrát byly nejsilnější modely Taimar S a 3000Turbo. Jak napovídá 
označení, byly vybaveny turbodmychadlem. Díky dobré spolupráci továrny s americkými dealery TVR 
přečkala malá továrna i požár v roce 1975 a když se podařilo dovést do konce změny motoru V6 Essex, 
přečkalo TVR i ropnou krizi. Jako jeden z mála malovýrobců. Dnes je to možná s podivem, vždyť 
nepřinášely nic extra, co by nedělal každý druhý malosériový výrobce. Možná mělo TVR víc štěstí, možná 
dostatek objednávek z nejdůležitějšího trhu… 
   TVR Tasmin přichází v roce 1980 a v duchu módy přináší hranaté tvary karoserie. Tasmin poháněl pouze 
dvoulitr z Fordu Pinto. Tato verze neměla úspěch a brzy ji nahradila plně „dvěstěosmdesátka“, totiž verze 
s označením 280i, s šestiválcem Ford Cologne pod kapotou. Obou verzí se opět vyrobylo necelých 1200 
kusů.  
   V roce 1982 přichází nový majitel, s ním nové vize, nové úpravy a nové modely. Zde my skončíme. O 
provozu TVR v Československu, nebo později v České republice mi není nic známo. Žádný jsem na srazech 
nezahlédl. Ale kdo ví, třeba někde v soukromé sbírce někdo bude mít tento malý svižný sporťák, který byl 
vždy tak trochu odlišný. Ponechme mu jeho odlišnost, a kdyby vás někdy napadlo pořídit si anglický 
sporťák let šedesátých či sedmdesátých, v záplavě všech Triuphů, MG a Austinů si vzpomeňte i na TVR.  
 

Text: Michal Primák      Foto: Archiv Michala Primáka 
 



 

 

 

                        TVR Grantura Mark III z roku 1964.                                                              Malý hbitý Taimar. 

        TVR 280i v otevřené verzi je pěkný kousek  ☺. 

Vlevo TVR 300M černočervené edici. 

         Dole: TVR Tasmin 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 



 

 

 

Výročí čs únor 2015 
 
   Jedna z našich největších cestovatelských legend, Miroslav 

Zikmund, se narodil 14. února 1919. Na snímku jej vidíte 
vedle jedné z dvojice Tater 87, kterými společně s Jiřím 
Hanzelkou procestovali značnou část světa. Tatra 87 zůstane 
patrně nejznámějším autem těchto, „srdcem i duší“, Tatrováků, 
skříňové specialy T 805 již tak spolehlivé nebyly. Miroslav 
Zikmund vystudoval obchodní akademii, a poválečné roky 
strávil společně s J. Hanzelkou přípravou expedice. Z ní se 
vrátil již v napjatém politickém ovzduší roku 1950. Druhou 
cestu podnikl v letech 1959 – 1964. Z obou expedicí vytěžil 
maximum informačních materiálů a zkušeností, o něž se 
nezištně dělil s čtenáři i diváky celého světa. V roce 1968 
veřejně odsoudil vstup vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR a 
dostal zákaz publikační i cestovatelské činnosti. Po roce 1989 
se mu opět dostalo zaslouženého ocenění.    
    
Vážený pane Zikmunde, do dalších let vám přejeme zdraví, sílu a radost z úspěchů Vašeho plodného 

života! 
 
   Sympatická tvář s jiskrnýma moudrýma očima patří Františku Kardausovi, jenž navždy odešel 20. 

února 1986. Narodil se v Hořesedlích na Rakovnicku a do života vstoupil jako grafik a absolvent 
Uměleckoprůmyslové školy v Praze. Během 20. a 30. let sbíral zkušenosti na studijních a pracovních 
pobytech v zahraničí. Po návratu se zabýval mnoha formami průmyslového designu a užitého umění včetně 
plakátové a propagační tvorby. Jeho nejznámějším dílem je bezpochyby ideová koncepce Tatry 603 s 
původním názvem Tatra Valuta, která se proměnila v celosvětově uznávanou designovou formu. F. Kardaus 
ale pracoval i na prototypech Tatry 600, na poválečném faceliftu Tatry 87, ale je i tvůrcem další 
československé legendy – vozu elektrické dráhy Tatra T3, který se dostal počtem vyrobených kusů do 
Guinessovy knihy rekordů. Také v poválečné době a až do 70. let navrhoval propagační materiály pro 
strojírensky zaměřené podniky zahraničního obchodu. 
 

Text: Pavel Kopáček   Foto: Archiv Pavla Kopáčka 



 

 

 

Výročí zahraniční únor 2015 
 
   Poslední opravdovou „cihlou“ proslulé švédské automobilky 
je Volvo 760, debutující 2. února 1982. Třebaže tehdy běžela 
výroba většího typu 264 a 265, obohaceného o coupé 262, 
správní rada automobilky prosazovala již několik let zcela 
nový projekt vyšší střední třídy, cílící nejen na domácí, ale i 
zahraniční trh, kdy se např. v USA Volvo těšilo stálé oblibě. 
Možná právě odtud pochází špetka inspirace, protože to, co 
určovalo trendy v zaoceanské autoprodukci, byly hrany, 
žiletkové tvary, nezvykle kolmá zadní okna a kratší 
zavazadelníky. V tomto duchu se vyvinulo i Volvo 760, 
poháněné zážehovým nebo vznětovým motorem s obvyklou kombinací mechanické či samočinné 
převodovky. Zajímavostí je montáž v belgické pobočce Volva a z celních důvodů také v Kanadě. Tam ovšem 
nešlo o žádné závratné počty. 760 se dodával do roku 1990 - s karoseriemi sedan a STW, výrobní počty 
přesáhly 220.000 kusů – popularitou se samozřejmě nemohl měřit s řadou 200. 
 
   Produkci osobních a lehkých užitkových vozidel bývalého východního Německa mají čeští motoristé 
zmapovanou až na několik výjimek dokonale. Jedním z 
nejznámějších (a leckde dosud sloužících) modelů byl Barkas 

B 1000, jehož stotisící exemplář vyjel 22. února 1980. 
Možná si řeknete – co to je, nějakých 100.000 – ale v 
podmínkách tehdejší NDR to bylo číslo vpravdě významné. 
Nový model s trambusovou přídí se představil už v roce 1961 
a tehdy představoval skutečně moderní vozidlo. Ve výrobě 
setrval 30 let, i když poslední exempláře již neměly známý 
dvoudobý tříválec, ale čtyřtakt podle licence VW. Barkas se 
montoval v jediném závodu v Hainichenu a nabídková paleta 
měla třicet různých karosářských modifikací! B 1000 se 
dodával snad na všechny kontinenty, významný byl i dovoz do 
ČSSR. U nás jezdily mikrobusy, dodávky a valníky, ostatní země odebíraly např. sanitky, policejní 
provedení, prodejny, aj. Osobní Barkas si u nás mohl koupit i běžný občan. 
 
   Jsou návrháři, jejichž práci či jméno prakticky 
nezaznamenáme, ale jsou i tací, kteří od první skizzy po 
dohotovení skutečného auta šokují celý svět. K takovým patří 
Franco Sbarro, narozený 27. února 1939. Původem Ital, dnes 
sídlící ve Švýcarsku, opustil rodnou zemi v 18 letech a v nové 
vlasti začal zkoušet štěstí s vlastní tvorbou, osazenou většinou 
motory Ford. Proslulými se staly jeho repliky slavných vozů 
minulosti, jmenujme např. okruhový Lola T70, BMW 328 či 
dokonce Bugatti Royale (ale tady zřetelně schází 
monumentalita Patronova originálu). Z vlastních kreací 
uveďme tvarově vyzrálý Sbarro Tiger, evokující okruhové 
speciály počátku 70. let, efektní Sbarro Windhound či 
šestikolový Function Car na základu Cadillaku Eldorado. Excentricky, ale velmi zajímavě vypadá 
„lovecký“ Rolls-Royce Camargue Hunting Special či obří Sbarro Monster – na snímku i s tvůrcem 
samotným. Sbarro se každý rok účastní prestižních autosalonů, neupravuje jen auta, ale i motocykly. 

Text: Pavel Kopáček    Foto: Archiv Pavla Kopáčka 



 

 

  

 

Doslova hrobníkovi z lopaty … 
 
… utekla krásná Simca, kterou osud vylosoval k prodeji v bývalé ČSSR, k chlubení, závistí, jízdám všedním 
i svátečním, ale později i k střídání majitelů, záplatování, vrstvám kytu, neošetřeným šrámům a následně k 
odstavení, prázdnému obutí a bezmála i věčnému spočinutí v Simčím nebi – kdyby se nenašel obětavý a 
citlivý člověk, který přivedl Simčí krasavici opět k životu. Jak trnitá to byla cesta, vidíte sami z přiložených 
autorských fotografií, kterými majitel dokumentuje proces oživování. Kéž by se takhle probudily a rozzářily 
i ostatní Simky, k nimž je osud prozatím nejistý – a nejen Simky, ale i Fordy, Saaby, Renaulty, Hillmany a 
další vozy, brázdící v minulých dobách naše silnice. 
   Renovátor a vlastník vozu se jmenuje Vojtěch Sova a my mu děkujeme jednak za zaslání fotek, ale i 
zpojízdnění exempláře, který obohatí nejen veteranské dění, nýbrž i duši každého z nás. Pane Sovo, těšíme 
se na Vaši béžovou krásku! 
 

Text: Pavel Kopáček     Foto: Vojtěch Sova 
 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

Jak jsem při zpracovávání fotek zjistil, vůz jsem osobně viděl před třemi lety, kdy jsem sháněl něco na svoji 
tehdejší Simku. Ač nebyla zcela zničená, žádnou zářnou budoucnost jsem ji nepředvídal. O to větší mám 
radost, že vůz je zachráněn, zrenovován a těším se, až jej uvidím, třeba na jarním srazu, který připravuji a o 
kterém vás budu informovat v dalším čísle.   (Michal Primák) 



 

 

  

 

   
    Že máme s Pavlem rádi staré černobílé fotografie z našich silnic, je o nás známo. Proto nám udělala radost 
várka fotografií od Roberta Hošťálka, ze které jsem pro vás vybral několik osobních automobilů a o ty se 
tímto dělíme i s Vámi. Panu Hošťálkovi moc děkujeme. 
 

Poznáte všechna auta na fotografii? Ta vězte, že na 
levé je škodovka, možná Rapid? vpravo pak odzadu 
Škoda 1200/1201, Framo/Barkas V901 a před ní 
Škoda 1102 STW. Co je vlevo dole ví jen bůh ☺. 
 

 
 
Dnes již žádný z těchto holešovických domů nestojí a o osudu zobrazených vozů se lze jen domnívat. Trojici 
černobílých fotografií doplňuje Moskvič. I ten býval tradičním a běžným vozem československých silnic. 
Dnešních dnů se jich dožilo málo. Vidět ho v běžném provozu se rovná malému zázraku a na srazech 
veteránů poháry v soutěžích elegance nezískávají. Snad tyto bytelné sovětské stroje nedopadnou tak, jako 
domy na černobílých fotografiích. Ty jsou totiž to jediné, co po nich zbylo. 
 
 

Text: Michal Primák    Foto: Robert Hošťálek 



 

 

  

 

    
   Jeden z nejaktivnějších čtenářů, pan Petr Mikulka, nám zaslal sérii fotek Mercedesů a šestici dalších vozů. 
Děkujeme velice a předáváme dál mezi naše čtenáře. A příznivců trojcípé hvězdy je mezi našimi čtenáři dost 
a dost.  
 

Text: Michal Primák      Foto: Petr Mikulka 

                Tento Mercedes to již má patrně za sebou.                                                    Mercedes-Benz 190SL autora fotografií. 

    Devadesáté léta jsou již pryč. A s nimi i tato „stojedenáctka“.              Místo původního šestilitrového benzínu pod kapotou 220D �. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Krásný ponton MB 180.                                                                 A jeho blízký příbuzný W110 200D. 



 

 

  

 

                                                          
                                                 Kterápak barva se vám líbí víc? No, černou bohužel v nabídce nemáme ☺. 
 

              GAZ 21, dávno tomu, co byla v inzertní nabídce…                                                 Porsche 911, sportovní klasika. 

 
                                              Z dávných srazů amerik. Vlevo Chevrolet Impala, vpravo pak Buick Le Sabre  1967. 



 

 

  

 

 

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! 

 
Simcacentrum provozuje společnost FINTALK Invest s.r.o. 

Redakce: Pavel Kopáček, Michal Primák 
 

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

 
www.simcacentrum.cz 



 


