
 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Ze světa Patrona                 Reportáže                                                 

                                          a další zajímavosti ze světa historických vozidel 



 



 

 

 

 

 
Naši milí přátelé a čtenáři, 
 
 
„změna je život“, praví se a jsou i případy, kdy tomu tak skutečně bývá. Já, ač si to nemyslím, byl jsem v 
nedávné době postavený před takové osobní dilema. Michal přišel s několika návrhy, já přišel s několika 
návrhy. Některé by měly za následek nafouknutí stávajících rubrik, jiné pozměnění jejich náplní. Majíce 
hlavy „on-line“ u sebe, došli jsme k závěru, že flikovati nelze, tudíž budete v následujících vydáních svědky 
drobného faceliftu našeho Veteránu. Zajímavosti si až na výjimky ponechám já, jako tučnou prebendu jsem 
„dostal“ možnost vložení tovární dokumentace užitkových aut, fotografie užitkových aut – obé z mého 
archivu, a náš věrný čtenář Petr Mikulka nás jednou nenápadnou fotkou nasměroval k další rubrice 
Zajímavostí – Auta mého mládí. Takže, přátelé, pohledejte, s čím jste si hráli, ale měla by to být fotka 
přeživšího vozu! ☺. Michal se bude věnovat více předválečné historii, např. československým karosárnám a 
také plánuje cosi velkého, nad čím se vznáší duch Patrona EB. No a další změny mohou přijít průběžně … 
   Máte se tedy na co těšit, a aby tohle těšení bylo oprávněné, uděláme v našem dvoučlenném teamu 
maximum! 
 
 
S pohledem na monitor se s vámi loučí a srdečně zdraví              
 

váš Pavel Kopáček 
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Vůdcův rozkaz: „Zastavte výrobu!“ 
 
   Adolf Hitler nikdy neměl vůdčí list – a 
ani jej nepotřeboval. Od 20. let se 
nechával vozit, až na výjimky v drahých 
výrobcích stuttgartského koncernu, ale 
to neznamená, že by do německého či 
evropského automobilismu nezasáhl. 
Když odmyslíme desítky automobilek 
na anektovaném území a desítky dalších 
v Německu, převelené na válečnou 
výrobu, zůstane několik momentů, 
týkajících se individualního motorismu. 
KdF ani bleskovou výstavbu kvalitních 
dálnic dnes rozebírat nebudeme, ale 
podíváme se do Kopřivnice, která 
jediným podpisem ztratila příslušnost k 
Moravě a stala se součástí Sudet, de 
iure i de facto Říše. 
    
   Vrcholem předválečného programu výroby osobních vozidel závodu Tatra byly bezesporu jejich 

aerodynamické sedany. Ne snad, že by velké 70, 70a a 80 nepředstavovaly elitu, ale svou cenou a 

dostupností byly naprosto výjimečné, mimo hlavní město k vidění jen ojediněle a až příliš vzdálené 

nárokům, potřebám a hlavně možnostech motoristy. Naproti tomu 77, 77a a 87 byly hitem vpravdě 

světovým. Ani ty ovšem nestály „lidovku“, právě naopak, ale vzhledem k vyrobenému množství je národ 

mohl potkávat – a obdivovat. Co si ovšem většinou dovolit nemohl, byla koupě a provoz. 
   Svého času vzbudil velký ohlas prototyp Tatra V 570 v otevřené i zavřené versi (druhý je dodnes k vidění 

v továrním museu), ovšem celý projekt českého proudnicového lidového vozu vyzněl do ztracena. Zato v 
Německu se děly věci! Zprvu prapodivný, nepříliš esteticky ztvárněný aerodynamický model se tříbil, 
opticky upravoval, až z něj bylo zmíněné KdF a současně výkladní skříň německé strojní výroby, jedoucí na 
maximum. 
   Ale ani Kopřivnice nezahálela. Cíl byl jasný – po boku velkých a superdrahých proudnicových osmiválců 
se objeví nový, menší a cenově přístupnější model. Bude zacílený na zájemce z kruhů bohatších středních 
vrstev, kteří až doposud upřednostňovali levnější nabídky amerického autoprůmyslu, některou nepříliš 
drahou produkci francouzskou nebo český ekvivalent, výkonově ovšem hluboko pod zamýšlenými 
parametry nového projektu. V roce 1935 se urychleně vyvíjelo a o rok později „brousil“ zatáčky kolem 

Štramberku nevelký aerodynamický model, od těch 
dosavadních na první pohled rozeznatelný, s dvěma 
okny na každém boku a pouze dvojicí reflektorů. Svist 
ze zadní části auta dokladoval, že kopřivničtí opět 
projevili genialitu sobě vlastní a visitka jejich umu se 
právě zastavila na dohled od štramberské Trúby. Pár 
náhodných chodců zpozornělo, protože tak malou a 
kulatou Tatru tady nikdo neznal: pohled pod 
odklopenou zadní kapotu ozřejmil, že nové tatrovce 



 

 

 

budou stačit čtyři válce, seřazené v obvyklé koncepci. 
   Ve stejném roce se konala slavnostní premiera. Tatra 87 debutovala v tomtéž roce, Tatra 77a měla své 
posice zajištěné, i když už se schylovalo k ukončení výroby legendární prvotiny, na řadu tedy přišlo 
označení 97. Nehledejte v něm žádný kod, to přišlo až po válce. Předváděcí jízdy naplnily novináře, 
motoristické odborníky i laickou veřejnost nadšením a obdivem, v jehož stínu se nenápadně skrývaly 
cenovky nové Tatry. Ale ti, kdož očekávali, že se 97 stane cenovým ekvivalentem 57a, vysočanské Piccoly 
či malé škodovky mnohdy ještě bez diferencialu, sebe sama pasovali na pošetilce. Tatra 97 se nikdy 
nehonosila přívlastkem „lidový vůz“, a ani se jím nechtěla stát (to uvádím jen proto, že jsem kdysi na 
jednom veteranském setkání zaslechl, že T97 je „bejvalá nejlevnější Tatra) – tak to tedy rozhodně ne. 
   Projděme se nyní s očima otevřenýma kolem pomyslného vozu, stojícího na exponovaných místech 

firemní plochy na pražském výstavišti. Prvním 
markantem je příď – i když jsem se v dobové i současné 
literatuře dočetl o několika „tříokých devítkách“, osobně 
jsem nikdy žádnou neviděl. Drtivá většina měla – stejně 
jako výstavní exponáty – dva hlavní reflektory, které 
nebyly zapuštěné do předních blatníků, podobně jako u 
první generace T87. Příď je méně zdobná, nárazník 
jednodušší. Karoserie se značně blíží pontonové formě, 
což další tatrovácká samozřejmost v době, kdy mimo 
revolučního Citroënu se v Evropě téměř vše ještě 
chlubilo krabicovitými formami. Nic nepoukazovalo na 
to, že 97 je levnější, věnovala se jí stejná pečlivost jako 
velkým a drahým modelům. To poznáme na zapuštěných 

klikách, „sukénkách“ přes zadní kola i dalších detailech. 
Pozoruhodný je i spodek vozu: žádná změť součástek, 
trubek a vzpěr, ale čistá plocha jako u lehoučkého 
vodního kluzáku. Kdo umí, ten umí … Téměř idealní 
forma boční linie využívá poznatků z dlouhodobých 
zkoušek, a to nejen kopřivnických, záď se neobejde bez 
tehdy modní ploutve v podélné ose vozu, zadní okénka 
jsou tradičně miniaturní. Střecha tvoří ze všech úhlů 
jeden celek s pontonem karoserie, odlišností od větších 
typů a úlitbou levnější výrobě je jednodílné přední okno, 
vodorovné a bez bočních plošek. Sloupky jsou 
přiměřeně úzké, ale přesto budí dojem, že by se při 
převrácení Tatry nezbortily jako u konkurence. Dalším 

kladem je čistě ocelová stavba, žádná smíšená 
konstrukce. Interier vozu je velmi pohodlný, podle 
našich dnešních měřítek výhradně čtyřmístný – a spíše se 
zadním sedadlem pro teenagery bez pubertálně dlouhých 
noh. Přístrojová deska je čistě funkční s velkým 
rychloměrem a základními kontrolními a ovládacími 
prvky. Řadící páka je na podlaze, a i přes dlouhá táhla je 
změna převodů přesná a na krátkých drahách – opět 
viděno tehdejším prismatem – ale dovolíte-li mi malý 
exkurs do vlastních zkušeností: dlouhá a patřičně 
zalomená páka, ústící přímo do skříně poskytuje takový 
požitek z řazení, o jakém se dnešní generaci, horující pro 
tlusté a kožené „robertky“, může jen zdát. Při řazení 
jedničky to chce dát jen trochu pozor, raději spojku 



 

 

 

vyšlápnout dvakrát a pomalu zařadit, dvojku také pomalu, aby si stačila „sednout“, při trojce malinko 
přitlačit a také třeba s dvojím vyšlápnutím – a čtyřka – čtyřka, to je požitek. Motor je ve vyšších otáčkách, 
zřetelně si brumlá a vy položíte předloktí na hlavici páky, uchopíte páku zhruba v polovici délky a plynule ji 
přesunete. Dlaní, semknutou kolem tyče, přesně cítíte, co se ve skříni děje, jak soukolí zabírá do sebe, a 
když jste pákou „na dorazu“, vrátíte pravici na volant – a pokud jste takový blázen do historické techniky 
jako já – cítíte v tu chvíli radost a štěstí … ☺. Tolik onen exkurs a vraťme se k exponátu, obklopenému 
davem zvědavců: Vystavené vozy jsou s pravostranným i levostranným řízením, stavěné už s ohledem na 
dlouho odkládanou změnu jízdního směru v tehdejší ČSR, ale i k velkým exportním ambicím úhledného 
vozu. Dalo se předpokládat, že tradiční britský a kolonialní trh zůstane konservativní, stejně jako opačně 
jezdící francouzský a německý. Pod zvednutou kapotou se krčí nevelký motor, který ale v malém prostoru 
vypadá mohutně a skoro celý jej vyplňuje. Čtyřválec s protilehlými písty (boxer-motor) má všechny atributy 
jedinečné a vyzrálé tatrovácké koncepce. Agregát je perfektně vyvážený a stačí mu pouze třikrát uložená 
klikovka. Převodovka je standardně čtyřstupňová se synchronisací posledních dvou stupňů. Objem 1750 
ccm umožnil výkon 40 koní – což je sice nízká „papírová“ hodnota, ale dokonale aerodynamická karoserie 
mohla krájet vzduch rychlostí přes 130 km/h. Elektrická instalace má již standardně 12V, Tatra používala 
osvědčené výrobky Scintilla, brzdy jsou na všech kolech kapalinové. Podle dobových zpráv se vůz při 
„dálnicových“ rychlostech chová klidně, hluk uvnitř je patrný až po překročeni stovky, vibrace motoru v 
oblasti zadních sedadel nejsou skoro patrné, v jednom německém periodiku jsem se dočetl o nepřesném 
řízení – ovšem: praxí s osobními tatrovkami se nemohu srovnávat s ostřílenými čtenáři, kteří s nimi jezdí 
pravidelně desítky let, ale nějakou tu „proudnicovou“ Tatru jsem už projel a i z doslechu znám skutečnost, 
že při vyšších rychlostech se právě vlivem aerodynamiky jemně nadzvedává příď, což dává dojem buď 
nepřesnosti, či servořízení (☺), případně minimalního kontaktu s vozovkou. Opusťme nyní nabitý sál s 
krásnými exponaty roku 1936 a podívejme se, co se na severu Moravy dělo dále. 

   Expansivní politika Třetí říše překonala všechny chmurné 
předpovědi, po anexi části Evropy přišla osudná mnichovská 
„konference“, jež vyústila v Protektorat Böhmen und Mähren a 
následné okleštění Československa. To byl poslední hřebík do 
rakve kdysi mocného průmyslového státu, jednoho z 
nejrozvinutějších v Evropě. Zvěsti o malolitrážní 
aerodynamické Tatře samozřejmě pronikly i do Říše, a to 
dávno předtím, než se blýskla pod šípy reflektorů. Desítky 
německých motoristických časopisů vyslaly své zástupce do 
Prahy i do mateřské kopřivnické továrny, ale ono ani nebylo 
třeba psát v superlativech. Dobré zboží nepotřebuje reklamu, 
což s menší 
nadsázkou 

platilo nejen 
pro Rolls-Royce, ale i pro Tatru, takže se zvěsti dostaly do 
berlinského sídla moci bleskově. Vůdce zpozorněl, 
protože byla v sázce pověst gigantického německého 
strojírenství a tvůrčího ducha, třebaže pánové Porsche, 
Ledwinka, atd atd byli původem zcela nearijští ☺. Adolf 
Hitler, před krátkou dobou posvětíc tzv. KdF-Wagen, 
najednou zjistil, že jej nová kopřivnická idea překonává 
na všech frontách a srovnávací test obou „konkurentů“ by 
mohl vyznít jako aprílový žertík. Takže se stalo, co se stát 
muselo: 
   Kopřivnice představovala jeden z hlavních bodů na mapě obsazení československé infrastruktury – takže 
přepadová komanda vpadla do závodu, který byl v mžiku obsazený, do archivu přišel školený personal, 
který přesně věděl, jaké materialy zabavit. Ano, uhodli jste: mezi strategicky významnou výrobou byly i 



 

 

 

kompletní plány a sestavná dokumentace k Tatře 97, vzápětí odeslaná do Německa. To prý bylo naposledy, 
co ji kdo viděl, tam se údajně ztratila beze stop. Nedosti na tom: Hitlerovy obavy o osud KdF se vybouřily 
ještě v osobním příkazu, který velel okamžité zastavení výroby nadějného čtyřválce. Nevyslyšet rovnalo se 
předstoupit před popravčí četu. A tak se stalo, že Tatra 97, které mohla oslnit svět, nadchnout tisíce a tisíce 
řidičů, a katapultovat bývalou Schustalovu vozovku do hvězdných seskupení exklusivních výrobců, zemřela 
ze dne na den. Pokud se dobové i současné prameny nemýlí, vyrobilo se jich pouhých 508 kusů mimo 
prototypů. 
   S mým vynikajícím kamarádem a tatrovákem srdcem i duší jsme diskutovali o počtu dochovaných 
exemplářů. Nakonec jsme se shodli na necelé desítce u nás, ve světě jsou pak minimálně dva kusy v Anglii, 
jeden v Německu, dva v USA, jeden ve Švýcarsku a jeden v Nizozemí. Bídné zbytky celé produkce … A 
osobně mne mrzí fakt, že 97 je jakoby zanedbávaná. Ikonická 77 a 77a je bez debaty unikát, „osmě“ (podle 
mého osobního názoru) dost poškodili kredit překupníci a hlupáci, šroubující její ceny vysoko. Místo toho, 
aby zůstala decentním vozem, objevuje se jeden exemplař za druhým v šílených barvách, nevkusném 
interieru a provedení, nad nímž by si patrně dávní kopřivničtí mistři rvali vlasy. A 97 neexistovala … 
Opravdu? Jistě, byla, ale kdo o ní dnes ví? Pár zarytých tatrováků a skupinka nadšenců? To je velká škoda! 
   U drtivé většiny aut, které jsme vám představili za více než tři roky existence Veteranu, mám nějakou tu 
osobní zkušenost s nimi. Buď jen visualní, nebo dokonce přímou. U Tatry 97 nikoliv. Určitě jsem je v mládí 
musel vídat, ale patrně jsem si je tehdy pletl s hojně rozšířeným Tatraplanem, který se vyskytoval všude a 
byl za babku, někdy i za odvoz. Existenci T 97 jsem si tak začal uvědomovat až někdy koncem 70. let, a to 
už bylo asi příliš pozdě na setkání s náhodou přeživším exemplařem na silnicích. A tak jsem na ně narazil až 
v museu a několika srazech. Ani fotek nemám tolik, kolik by si tahle neprávem opomíjená kráska 
zasluhovala. 
   Ještě jeden zážitek vám ale musím sdělit: před mnoha lety při jedné z mých návštěv kamaráda Fandy jsem 
při bloudění jeho fascinujícím supištěm uviděl cosi vysokého, zčásti neforemného a zčásti oblého. Přes 
záhadnou karoserii byl přehozený hadr a na mou zvědavou otázku, cože to tam Fanda přede mnou schovává, 
ledabyle odpověděl: „Ále, to je jen taková Tatra … „ A očička mu svítila! Silami společnými jsme tu hadru 
stáhli a v oblaku prachu jsem jako na zjevení zíral na obrovskou pohřební nástavbu na velkých kolech, z níž 
koukal předek Tatry 97. To jsem do té doby ještě neviděl. Fanda se jen pochechtával, protože přesně takovou 
reakci čekal – a já mu na oplátku slíbil absolutní diskretnost až do doby, kdy se on sám rozhodne s tímhle 
klenotem se pochlubit. Ta doba už nastala, proto mohu přidat několik podrobností: zmíněný funeral byl v 
aktivní službě až do roku 1968! Jenže: ona to tak úplně celá 97 není … Motor vpředu … No, to by zas pro 
šikovné chlapíky z Kopřivnice zas takový problem nebyl, vzpomeňte si na dodávkové, sanitní a pick-up 
Tatraplany, ty také měly klasickou koncepci s motorem vpředu a hnanou zadní nápravou. Ale teprve, když 
mne Fanda zasvětil do několika zajímavých detailů ze životopisu tohohle unikatu, jsem pochopil. V roce 
1928 jistý pán ze středních Čech objednal synovi na tu dobu velmi luxusní vozidlo – otevřenou Tatru 30. Ta 
se po deseti letech rodinných peripetií ocitla bez nástavby, a jako chassis s motorem ji zakoupil místní 
pohřební ústav, jenž si nechal zbudovat prostornou nástavbu, a dopředu použil zřejmě dochovaný kus Tatry 
97, možná havarované zezadu. Z ní konkretně pochází kapota a blatníky, vše ostatní včetně kol a přístrojové 
desky je o dekádu starší. Tatra je dodnes v nálezovém stavu, a já se přimlouvám, aby v něm zůstala i nadále, 
snad jen s výjimkou zprovoznění motoru. 
   To byla symbolická tečka za historií proudnicového čtyřválce, opomíjeného naprosto neprávem a 
nezaslouženě. Pokud tenhle článek přispěje alespoň k minimalnímu obratu situace, pak jsem závazek, daný 
sobě samému, splnil. 
 
Text: Pavel Kopáček      Foto: Pavel Kopáček a jeho archiv        
 
 
Autor článku děkuje p. Františku Proseckému za cenné rady, detaily a v neposlední řadě za umožnění 
snímků, které si dnes můžete prohlédnout. Fando, díky Ti moc!!! ☺ 
 



 

 

 

                  Takhle bývala vystavená ve zlínském automuseu.        Jedinou filmovou T97 mám ze snímku „Obecná škola“. 
 

                  Ozdoba kopřivnické musealní kolekce.              Interier neomylně prozrazuje 20. léta. 
 

 
                             Trošku matoucí označení … ☺    Důstojná a noblesní – prostě Tatra! 



 

 

 

 

Dupni na to! - aneb automobily v synonymech rychlosti 
 
   Bez dlouhého úvodu, jen se strohým konstatováním, že od dob prvních samohybů byla a je pro 
mnohé řidiče prestižní otázkou, „kolik z toho vytáhnou“. Soutěživost je prostě lidskému pokolení 
dána, bez ní by asi nebylo evoluce a pokroku. 
   Proto také mnozí výrobci používali symboliku rychlosti k označování typů vozidel, doufajíce v jejich 
lepší prodejnost. Zda takové označení bylo oprávněné, ponechám na úsudku každého z vás. 
 
   Začněme trochu úsměvně – DkW Schnellaster – má v typovém označení německé slovo pro rychlost. 

Nesmějte se mu, malý sympatický vozík skutečně dělal, co mohl a byl přitom prvním zcela novým 

poválečným modelem známé německé továrny. Objevil se 

v roce 1949 a zůstal ve výrobě třináct let. Dodával se s 

karoserií minibusu, dodávky, kombinovaného vozu, pick-
upu, stěhovacího vozu, ale překvapivě i jako nevelká 

sklápěčka. V prvních versích jej poháněl známý dvoudobý 

dvouválec, poslední serie již měla pod sešikmenou kapotou 

tříválec o výkonu 31,5 koně. Svižný vozík dosáhl rychlosti 

80 km/h, což bylo na užitkové vozidlo poválečných let 

skutečně dost. Raritou zůstává DkW Elektrowagen, 
vyráběný bezmála půlstoletí předtím, než se elektrický 
pohon stal neustále omílaným pojmem.  
 
   Určitě nikdo nebude rozmýšlet, zda Ferrari 500 
Superfast dostalo svůj „superrychlostní“ přídomek 
oprávněně. Velevzácný exot vycházel z původního 
Pininfarinova konceptu a představil se v roce 1964. Za 
necelé tři produkční roky se výhradně ručně sestavilo 36 
kusů tohoto výjimečného coupé a jeden zkušební cabriolet, 
který se pravděpodobně nedochoval. Supersport bezmála 
pětimetrové délky poháněl motor V12 s objemem 4963 
ccm a výkonem 400 koní, schopný už v polovině 60. let 
katapultovat 1400 kg těžký sporťák na rychlost, přesahující 
280 km/h. Firma Ferrari se nikdy netajila tím, že Superfast, 
předchozí Superamerica a další modelové řady, jsou 
plánovány především na americký trh. 
 
   Rychlost a pořádná dávka ostrovní noblesy je patrná k 
každého úhlu pohledu na Alvis Speed 25, rychlý a velmi 
komfortní britský sedan, přímo konkurující Daimlerům, SS 
či Lagondám. Pod dlouhou kapotou pracoval šestiválec 
3577 ccm o výkonu 106 koní, s nímž Alvis 25 dosáhl 
maximálky 155 km/h. Luxusní cestovní vůz se vyráběl 
pouze zakázkově s možností individualní karoserie. 
Výroba byla zahájena v roce 1936 a trvala až do začátku 
války nad britskými ostrovy v roce 1940. Za tu dobu našlo kupce 536 vozů. Pokračovatelem byl až od roku 
1950 Alvis TA v silnější versi. Alvis jakéhokoliv typu je nejen exotický, ale i patřičně vzácný.  
 
   Sprintující sportovec, protínající cílovou pásku, může být přímým srovnáním s Alfou Romeo 2600 
Sprint. Třebaže se v historii této italské automobilky objevilo označení Sprint vícekrát, je model 2600 



 

 

 

patrně nejméně známým. Jeho design vzešel ze známého 
studia Bertone, a Sprint přišel do výroby počátkem roku 
1962. Od počátku představoval vyšší třídu, nákladnou a 
prestižně vybavenou, která se nikdy nemohla a ani neměla 
stát velkoseriovou produkcí. Elegantní coupé s dynamicky 
řešenou karoserií zůstalo ve výrobě čtyři roky, a prodalo se 
v 7000 kusech. Trochu techniky: řadový šestiválec 2586 
ccm, DOHC, trojitý karburator Solex, 145 koní, 
mechanický pětikvalt na podlaze, 210 km/h. Poslední řadu, 
vyráběnou v letech 1965 – 1967, karosoval Zagato, který je 
přímo uvedený v typovém označení. 
 
   Zámořskou „rychlonohou“ produkci zastupuje GMC 
Sprint, sesterská verse Chevroletu El Camino, vyráběná v 
letech 1971 až 1977, a následujících deset let pod názvem 
GMC Caballero. Na rozdíl od Chevroletu je GMC 
mnohem méně známější, a jeho výrobní počty také nebyly 
„americky“ vysoké. Na snímku je Sprint posledního roku 
výroby (1977), nabízený se základním šestiválcem a 
několika V8, samozřejmě v té době již s uškrceným 
výkonem a nízkým kompresním poměrem. Sprint, 
podobně jako El Camino, se zejména pro své raketové 
výkony stal vyhledávaným modelem, to platí ovšem 
hlavně o první modelový rok. Segment luxusnějších 
cestovních pick-upů byl domenou GM a Fordu, mimo 
Ameriky se prosadil jen v Australii typickými „ute“.  
 
   Necelé dva roky vyráběla brněnská zbrojovka svůj exklusivní a rychlý model Z 5 Expres. Jak již napovídá 
„expresní“ přídomek, šlo o rychlý sportovně-cestovní 
model s dvoudobým čtyřválcem 1500 ccm o výkonu 40 
koní. Zetka se tak stala nelítostným soupeřem Aera 30, 
svou vzácností ale byla nejméně o třídu výše. V nabídce 
Zbrojovky se objevila na jaře roku 1935, na konci roku 
následujícího výroba ustala. Celkový počet vyrobených 
kusů lehce přesahuje 350 (údaje se liší), nejdražší 
exempláře mají individualně zhotovenou karoserii. 
„Zetka“ 5 Expres patřila k luxusnímu zboží a stejně jako 

ostatní 
výrobky 

Zbrojovky 
Brno je dnes velmi raritní. Díky kolekcím značkových 
sběratelů i majitelů jednotlivých kusů se s nimi můžeme 
vídat na srazech, jeden Expres údajně prodělává renovaci a 
jeden „stodolní“ ještě spí … ☺. 
 
   Expres jako vystřižený z moderních westernů, na fotkách 
doplněný sympaťákem ve  stetsonu či pin-upkou v 
bikinkách plochy archu A6 – to je počin koncernu Chrysler, 
kterým zkoušel vrátit do hry exklusivní a rychlé pick-upy s 
technickými daty Muscle Cars. Ne zcela se to povedlo, 



 

 

 

přesto je Dodge Li´l Red Express (či někdy Express Truck) obdivuhodným a odvážným počinem. Ostře 
rudý pick-up s dualními výfuky nahoře nad kabinou, chromované ocelové disky, spousta chromu pod 
kapotou, V8 360 cu.i. (cca 5900 ccm), čtyřhrdlový karburator, 225 koní a automatika TorqueFlite 727 – 
prostě to nejlepší, co mohl koncern shromáždit v jednom jediném typu. Express se v roce 1978 stal hitem, a 
hned v dalším roce se našli ubožáci s cejchem úředního šimla, kteří ostré „Dočce“ nasadili katalysator, a tím, 
i dalšími hokuspokusy zničili celý nadějný projekt. Rok 1979 byl tedy druhým a posledním. 
 
   Je-li něco „rapidního“, tak by to mělo být rychlé až 
prudké – tolik vysvětlení nečeského výrazu. 
Mladoboleslavská automobilka jej ve své historii použila 
už třikrát, my jsme vybrali Škodu Rapid z druhé 
poloviny 30. let. Šlo o automobil tehdejší nižší střední 
třídy, typově stojící nad malým Popularem. O jeho pohon 
se staral čtyřválec SV o objemu 1385 ccm s výkonem 31 
koní, později nahrazený moderním agregátem OHV 1564 
ccm. Jednoduše a úhledně karosovaný Rapid dosáhl 
stokilometrové rychlosti, cestovní byla doporučována 
mezi 60 a 70 km/h. Celkový počet vyrobených kusů 
lehce překračuje hranici 4500, Rapidy se dodávaly s 
karoserií tudor, sedan, cabrio či dodávka, ale samozřejmě 
i jako samotné chassis ke karosování. Dnešních dnů se dožilo jen nevelké množství, ale při troše štěstí se s 
Rapidem potkáte. 
 
   Totéž, co „rapidní“ v češtině, znamená „rapide“ ve franštině. Jazykem země galského kohouta byl 
označený superluxusní britský Lagonda Rapide, 
rozměrný sedan, jenž by mohl znamenat nebezpečnou 
konkurenci pro Jaguar Mk. X, kdyby – kdyby ovšem 
neměl výrobní vady a nebyl tak astronomicky nákladný. 
Velký sedan mechanicky vycházel z Astonu Martin DB4, 
pod kapotou měl řadový šestiválcový čtyřlitr DOHC, 
spojený s třístupňovou automatikou Borg-Warner. Výkon 
motoru 282 koní, maximálka těsně nad hranicí 200 km/h. 
Lagonda Rapide byla ve výrobě v letech 1961 – 1964 a 
na detailní objednávku po zaplacení 75% zálohy se ručně 
postavilo pouhých 55 vozů. Negativem byla náchylnost 
ke korosi a malá tuhost karoserie, která prý po několika 
letech provozu praskala. Britské klubové stránky uvádějí, že se z celkového množství dochovalo 48 
pojízdných vozů, ale je možné, že se ještě nějaký 
předrenovační exemplář objeví.  
 
   Vitesse znamená rychlost a ta je ukrytá v útrobách 
nadčasově řešeného Roveru Vitesse, přímého dědice 
Roveru 3500, oceněného v roce 1977 titulem Vůz roku. 
Vitesse je uváděný jako poslední „opravdový“ Rover – a 
možná oprávněně, protože si podržel tradiční zadní náhon 
a silný V8, původem z konstrukce Buick. Aerodynamický 
fastback, přímo vycházející z Pininfarinova konceptu 
BMC 1800, se vyráběl od roku 1976 celou jednu dekádu, 
a s minimálními změnami. V roce 1982, kdy už mnohé 
tradiční britské značky dávno zmizely v propadlišti, byla 



 

 

 

výroba Roveru přemístěna do Cowley (bývalá továrna Morris), nabídku rozšířil vznětový čtyřválec, později 
i s turbem. V té době už se množily stížnosti na použité materialy i kolísavou úroveň kvality. V rámci 
koncernové dohody s firmou Honda začala urychlená příprava nástupce, který už ale neměl s britskou 
automobilovou školou nic společného.  
 
   Další z abonentů na „rychlé“ pojmenování je Triumph 
Vitesse, klasický britský sporťák střední třídy, se 
zajímavě střiženou karoserií, kterou si s jiným vozem 
prostě nespletete. Hranatý, okřídlený a odvážně šikmooký 
Vitesse pochází z návrhu studia Michelotti a debutoval na 
londýnském autosalonu 1962. Vyráběl se celých devět let 
a zájemce si mohl vybrat mezi čtyřválcem 1596 ccm nebo 
dvoulitrovým šestiválcem. Menší agregát měl výkon 75 
koní a lehký Vitesse s ním dosáhl rychlosti 150 km/h, 
dvoulitr vyvinul až 95 koní a jeho maximálka se blížila ke 
170 km/h. Malý tudor nebo cabrio se samozřejmě 
nemohlo výrobními počty měřit s MG či Austinem, přesto 
si sympatického hranatého Brita dopřálo přes 50.000 zájemců 
 
   Kde není dynamiky, není ani rychlosti – říkali si zřejmě 
tvůrci silného Oldsmobile Dynamic, jehož dvoudvéřové 
provedení z roku 1961 je na našem snímku. Poprvé se 
název Dynamic objevuje ve zdobném ročníku ´58 a v 
názvosloví setrval do roku 1966 (který je i u nás). Ročník 
1961 dával možnost výběru ze tří V8, největší měl objem 
394 cu.i. (cca 6500 ccm) a výkon 335 koní. V příplatkové 
výbavě se objevila nová třístupňová automatika Roto-
HydraMatic, lehčí a menší než původní čtyřstupňová. 
Dynamic ´61 se dodával v obvyklých podobách tudoru, 
sedanu, hardtopu, coupé a STW, cenou a prestiží stál na 
střední příčce nabídky GM, tradičně mezi Pontiakem a 
Buickem 
 
   Dynamik s „K“ na konci slova patří jedinečné variaci Josefa Sodomky – Aeru 50 Dynamik. Karoserie 
tvarů, s nimiž se setkáváme snad jen v předválečné 
francouzské karosářské škole, nebyly ani u jednoho z 
šestice Dynamiků zcela totožné. Délku vozu opticky ještě 
zvětšují protáhlé zadní blatníky, zakryté výřezy kol 
připomínají např. Delahaye či Hotchkiss. Nezvyklý 
pohled na Dynamik je zepředu, protože Carosserrie 
Sodomka odebírala zcela seriové chassis s úzkým 
rozchodem kol, na nějž pak instalovala mnohem širší 
nástavbu proti běžným výrobkům. S největší 
pravděpodobností se dnešních dnů dožily dva kusy, jeden 
známý, který se koncem 40. let dostal do USA a tam byl 
(podle amerických představ) renovovaný, další u nás, na 
jehož zpojízdnění a přeměně z rozebraného vraku do 
nádherného exponátu má zásluhu mnoho východočeských 
subjektů.  
 



 

 

 

   Když se řekne „Speedster“, osobně se mi vybaví 
nádherný výrobek firmy Auburn, jedno ze stěžejních děl 
genialního Gordona Buehriga. Nejznámější Auburn 
Speedster 851 se na trhu pro nejbohatší klientelu objevil 
v polovině 30. let a sílou svého kompresorového 
osmiválce mohl vyzvat na souboj jen sesterský Cord a 
Duesenberg. Řadový osmiválec o objemu 4600 ccm 
dával přes 150 koní a obrovský a značně vysoký Auburn 
s ním snadno překonal stomílovou rychlost. V roce 1937 
(po mírném faceliftu základního modelu) zavírá Auburn 
brány a podobně jako dvě další zmíněné značky končí. 
Veškeré snahy o obnovení výroby byly marné, Speedster 
se dočkal reinkarnace pouze v podobě více či méně 
zdařilých replik, které se ovšem dají okamžitě rozpoznat. Účast takového vozidla na veteranské akci je 
přinejmenším sporná … 
 
   Naši přehlídku „rychlých“ jmen zakončíme pohledem na propagační obrázek Porsche 356 Speedster. 
Vycházelo z legendárního modelu 356A, kterým se proslavil „Ferry“ Porsche, třebaže na jeho designu 
spolupracoval i návrhář Erwin Komenda. V roce 1957, současně s několika optickými změnami, přichází na 
trh rychlý Speedster, dodaný v počtu 1175 kusů. V dalších dvou letech ale jeho výroba klesá a končí s rokem 
1959. Speedster měl pod kulatou zadní kapotou vzduchem chlazený čtyřválec 1600 ccm o výkonu 75 koní, s 
nímž lehký cabriolet dosáhl bezmála 180 km/h. Porsche Speedster slavilo úspěchy zejména na americkém 
trhu, evropský tehdy až na výjimky nebyl dostatečně solventní. 
 
 

Text: Pavel Kopáček      Foto: Archiv Pavla Kopáčka 
 
 



 

 

 

Z redakční praxe aneb pohled do tavícího tyglíku každého nového čísla … 
 
Vážení a milí přátelé, 
   naposledy se tu zpovídal Michal, jak postupuje od prvotního 

nápadu přes jeho realisaci až po konečné „zavěšení“ na určené 

místo. Každý máme jiný pohled, každý na to jdeme jinak a každý 

máme své vlastní pensum práce, které musíme odvést. 
Původně jsme uvažovali, že napíšeme jeden článek za oba dva, kde 

každý jinou barvou vyjádří to své, ale jen jsme to zkusili, hned jsme 

to zavrhli. Nebylo to hezké, ani účelné, navíc to dávalo možnost 

různého výkladu, což zavání spekulacemi. 
   Takže je nyní řada na mně, abych se vyzpovídal. 
 

 
   Ti, kdož mne znáte déle či lépe, víte, že píši moc rád a vždy jsem něco „tvořil“. Byly i různé pokusy 

dovést onu snahu do konce byť cestou amaterských tiskovin či dokonce profesionalně, ale ani jednou taková 

snaha nebyla korunovaná úspěchem. 
   Na začátku všeho je papír. Tedy: nikoliv jeden, různé čtvrtky, osminky a útržky, na něž si poznamenávám, 

co mě v určité chvíli napadne, a co bych mohl zužitkovat v tom kterém časopisu, do nějž je příspěvek 

určený. Jenže pak buď zafouká vítr z otevřeného okna, nebo se lístečky někam zatoulají, případně si na 

pracovní plochu stolu a klávesnici vyleju okurkový salát jako loni, a pak jde všechno do … (ano, přesně 

tam). Míval jsem takovou chytrou pomůcku, kterou mi zhotovil Michal – tabulku v Excelu, které jsem říkal 

Plánovadlo, jenže po posledním kolapsu mého dřívějšího PC jsem zjistil, že se povede z harddisku 

vytáhnout všechno důležité, samozřejmě ale s výjimkou Plánovadla. Zanevřel jsem tedy na Plánovadlo, 
nahradiv jej sešitkem, jemuž říkám Kornaťáček dle momentálního stavu mé krátkodobé paměti. 
   Všechno se odvíjí jednak od momentálního nápadu, jednak od společně a vzájemně schváleného plánu. 
Nejdůležitější články čísla, tj. Představení, plánujeme s výhledem minimálně půlročním, a činíme tak 
formou seznamu, aut, které bychom rádi představili a představené viděli. Každý se tam snažíme 
propasírovat to, co se líbí hlavně nám – přes veškeré ujišťování, že se to musí líbit hlavně čtenářům. Takže já 
tam dávám obskurní značky, dávno zapomenuté slepé uličky, ostrými tahy škrtám cokoli sportovního či – 
nedej Bože – otevřeného, samozřejmě ve prospěch kombíků, dodávek, mikrobusů a modelů, vyvolávajících 
kroucení hlavou ☺. Michal dává na přetřes své miláčky typu Lotusu, sportovních Simek či amerických 
Muscle Cars. Vyjdeme si navzájem vstříc, takže konečná podoba seznamu k Představení vhodných vozů 
zahrnuje rovným dílem automobilové baroko přelomu let 40. a 50, jakož i plavné linie karoserií vozů, ostrou 
jízdou se proplétající přímořskými promenadami Monte Carla, Nice či jiných letovisek. Pak už sáhnu do 
přebohatého archivu, dám dokupy všechno, co o tom autě vím, a detaily, např. výrobní počty, dobu výroby a 
technické detaily si najdu v literatuře. Upřednostňuji vynikající švýcarské katalogy, vycházející již přes půl 
století (třebaže jich mám jen pár), velmi dobré, i když značně stručné ještě černobílé německé Auto-
Modelle, z nichž se postupně vyvinul Autokatalog, od počátku 90. let až do předloňska vydávaný i v české 
mutaci, případně množství další tovární literatury. Google používám minimálně, je tam mnoho nepřesností, 
a jsem z generace, pro níž má tištěná pravda nezaměnitelnou hodnotu. Zbývá to pospojovat a dodat šťávu. 
Ale – víte, neumím psát na povel. Neuměl jsem to nikdy a v každé redakci, kde jsem pobýval, jsem s tím 
narážel na problemy. Taková myšlenka musí dozrát a pak se z minuty na minutu projeví. Zbytečně sedím u 
prázdného monitoru, úvahy se rozbíhají, a z žádné neplyne užitek. Ale pak jednou nějak nemohu zabrat do 
spánku a v přemýšlení mne najednou napadne pár vět, které by se hodily, k nim se najednou přilepí další – a 
už mám buď v ruce Kornaťáček a tužku, nebo zapínám ve dvě ráno PC a jdu na to. Fakt, že Michalovi 
posílám Představení vozu na poslední chvíli, je pravda, protože mne také někdy „posedne Netáhlo“, 
takřečeno … ☺. Ale jen někdy – píši také do tištěných periodik, zdraví mi hapruje a stačí změna léků, abych 
měl týden pocit, že mám uprostřed hlavy ještě jednu. A všichni určitě víte, že se duševní dílo nemůže zdařit 
při nedostatku či přímo absenci pohody. 



 

 

 

   Ale mezitím jsou tu další rubriky: Zajímavosti mám rád, a fotografie k jednotlivým okruhům mám ve 
zvláštní složce, nazvané „Zásobník pro časák“ a označené ikonkou zeleného Chevroletu ☺. Tam jsou nejen 
věci do Zajímavostí, ale i jiné okruhy, kterým se budu později věnovat. Zajímavosti se neustále rozšiřují a já 
se tetelím radostí, že tam od nynějška budu mít jednu fotku a jednu prospektovku mých milovaných 
náklaďáků a užitkových vozidel. Zajímavosti se i v nedávné době thematicky rozdělily, ale to je 
samozřejmé. Já čerpám v některých rubrikách z fotek, dělaných před mnoha a mnoha lety, Michal tuhle 
dobu a její zahradní a stodolní relikty pamatovat nemůže. Ale má zase jiné věci, takže dohromady věříme, že 
společné Zajímavosti se vám jako rubrika líbí. 
   Co se týče Otvíráku – tedy úvodní strany s promluvou jednoho z nás, tak tu osobně nemám moc rád. 
Kolikrát se mi nedostává nápadů – a pokud ano, vyjádřil bych se k nim formou, která je v rozporu s dobrými 
mravy i se zvyklostmi v tištěných či veřejných periodikách. Navíc se děsně nerad fotím, a na výsledném 
snímku mívám zavilý výraz (ale já ho mívám skoro stále ☺). 
   Výročí jsem si ponechal jako čistě svou záležitost, mám kartoteku, kterou neustále doplňuji a aktualisuji a 
čerpám z ní nejen do Veteranu. Jen je mi mnohdy líto, že za uplynulé století se v našich zemích vyskytovaly 
stovky lidí, na něž by bylo třeba upozornit či je přinejmenším nenechat upadnout v zapomnění. Čas od času 
přineseme tzv. „Velké výročí“ - to v případě, je-li k disposici osobnost či událost mimořádného významu. 
   À propos: to psaní … Když jsme v roce 2012 přinesli první čísla našeho měsíčníku, objevilo se mnoho 
dotazů (v některých případech i ironických poznámek), proč píši archaickou češtinou. To je jednoduché: 
mám náš rodný jazyk v úctě, mám jej rád a nenávidím jakoukoliv známku jeho prznění. Navíc považuji 
projevy I. republiky za téměř idealní (třebaže bezpochyby tahle doba měla do idealu nezměrně daleko – 
ostatně jako kterákoli jiná doba), a rovněž tak jsem chodil do školy, když se ještě psalo „gymnASium“, od 
čehož už není daleko k výrazům „kriSe, analYSa, tHEma, atd. I jinak se utápím v nostalgii, a dobovka s 
prašnou silničkou, lemovanou z jedné strany družstevním lánem, z druhé strany stromořadím, po níž si to 
uhání „spartak“, ve mně vyvolá několikadenní záchvat melancholie, z nějž se jen obtížně dostávám do 
nepřitažlivého (pro mne) dneška. To jen tak na vysvětlenou … ☺ 
   Pak je tu rubrika „Známé neznámé“, do níž se schová prakticky každý materiál. Dá se zkrátit, natáhnout, 
uvést jako monothematická či se širším spektrem – prostě jak potřebujeme, chceme nebo můžeme. Sami 
víte, co jsme vám za více než tři roky přinesli zajímavostí a – věříme, že – i neotřelých a atraktivních záběrů. 
Posledních (hodně) měsíců jsem si oblíbil takové koláže typu „Auta podle ...“. Neskromně věřím, že se vám 
líbí, a mám ještě pár takových seznamů k disposici. Samotného mne překvapilo, podle čeho všeho lze auta 
řadit, jen ta hlava kdyby víc spolupracovala, jen ta hlava … ☺. Utíkání se ku pomoci buď elektronické, 
nebo i papírové odmítám, protože to považuji za nesportovní. A tak jste prostě v každém čísle o nějaké to 
auto zkráceni, protože – i když se mi přemýšlením hlava zvětší do velikosti libeňského plynojemu – 
vypadne z ní po určité době prd. 
   Další kategorií jsou článečky či přehlídka fotek, úzce thematicky zaměřená, snad ani není důvod se k nim 
podrobněji vracet. Je to práce nás obou. 
   Moc a moc rádi jezdíme na reportáže. Má to ale jeden háček, aspoň z mé strany: obtížně se pohybuji, 
chodím o francouzské holi a dávno passé jsou doby, kdy jsem „na jednu kládu“ ujel tam a zpátky přes 2.000 
km. Dneska mě vyčerpá i cesta na rodnou Vysočinu, což je bratru nějakých 125 kilometrů. Nemohu se 
pouštět na vzdálené akce, mimo jiné i z důvodů finančních – jako invalidní důchodce to není snadné. Ale 
stěžovat si nechci! Proto jsme oba rádi, když naše foťáky nahradíte svými, alespoň ve vzdálených lokalitách, 
čímž jsou pro nás oba všechny moravské kraje, západní Čechy a komplet příhraniční oblasti. Také se mi 
občas stane, že si všechno naplánuji, nachystám auto, foťáky, a další věci, ale v sobotu brzy ráno se 
probudím se značnými bolestmi či jinými příznaky, a nejede se nikam. V tom případě o „Repo“ přijdete a já 
se vám všem za to omlouvám … 
   Při dolaďování koncepce Veteranu jsme se s Michalem dohodli, že budeme co nejčastěji přinášet rubriku 
„Svezli jsme se“. Bohužel, nestalo se tak, to už předešle napsal Michal. Víceméně tahle rubrika zůstala na 
něm, ne že bych neměl kamarády a známé, kteří by mě pustili za volant, ale jednak mám 196 cm a skoro 140 
kg, a jednak jsem také poměrně neskladný. Takže: jakkoliv se Michal vejde prakticky do čehokoliv, počínaje 



 

 

 

Isettou přes „Piano“ až po Lincoln, já mám výběr moc a moc omezený. Bývaly časy, kdy mne bez problemů 
pohltily útroby mého BMW 320, Fiatu Ritmo, dokonce Fordu Anglie 105E, ale to už je historie bezmála 
středověká. Takže – z mé klávesnice se dočkáte těchhle článků jen zřídkakdy – a věřte mi, je mi to strašně 
líto. 
   Podobně narážíme v thematu „Lidé a auta“, jsem sice pozvaný k mnoha známým, ale v zimě nemá 
prakticky cenu někam jezdit, protože vám chceme přinést nejen to zajímavé o člověku zachránci, 
renovátoru, majiteli a ochraniteli, ale i o předmětu jeho lásky, což je v závějích sněhu, břečky či za mrazu 
věc nemožná. Několik pozvání jsem přijal a dopadl jsem podobně jako Michal – s tím rozdílem, že úmyslně 
v zájmu zachování zbytků psychické stability nevlastním mobil, takže po příjezdu na místo určení jsem 
našel zavřené dveře, případně vyslechl doplňující sousedovic poznámku „jó, voni někam vodjeli“. I to se 
stává … 
   Co se týče technického zabezpečení, po děsuplných zkušenostech s jedním kolabujícím a druhým naprosto 
zničeným PC mám už rok naprosto perfektní strojovnu se všemi potřebnými periferiemi, nacpanou 
programy, takže už nemusím používat ony hrozné „osekané“ verse, jak posledně vzpomněl Michal na 
relativně nedávnou dobu, kdy se střídavě hroutil počítač i já. Technické detaily přenechávám zcela jemu, 
moje práce končí (občas pozdním) odevzdáním článků a fotek, a dotazy, kdy „už to sakra bude viset“ ☺. 
   Dočetli jste do konce mou zpověď jakožto spolutvůrce časopisu, který pomyslně otvíráte už čtvrtý rok. 
Jsme rádi, že se vám líbí, jsme rádi za každou reakci, jsme rádi za všechny fotky i za každé uznání. Těšte se 
spolu s námi z každého nového čísla, prožívejte spolu s námi drobné i větší radosti, odměňujte nás 
pochvalnými slovy, ale nešetřete nás, pokud uvidíte nějakou chybu. Sice náš Veteran děláme „taky trošku 
pro sebe“, ale hlavně pro vás! 
 

Srdečně vás zdraví       Pavel Kopáček 
 
 



 

 

 

                                  Dobovka                                                                    Z hluboké historie 

   Jedna plná plocha z doby, kdy se o nich mluvilo jako o novém zboží.              Dodnes provozovaný KdF, v současné době v renovaci. 

                                    Potkali jsme                                Soutěž 
       
Austin Mini jako první identifikoval 
Peter Biró. 
 
 
 

 

 

Tak dneska trochu těžší – z čeho je ten krásný interier  

                   Volga 24 sice stojí „pod švestkou“, ale jen občas!                                         Odpovědi opět na  pavel@simcacentrum.cz 
           

                                     Zatím v renovaci                         Takhle po renovaci 

              Jedinečný klasik naší americké sceny je ve stadiu znovuzrození. Plymouth ´61, kterého dřívější majitelé uvedli do stavu mršiny, 
oslaví triumfální návrat na silnice. A kdy? Včas se dozvíte ...  



 

 

 

                                  Česká mrtvolka                                                 … a tak vypadala jako nová 

                                       Ještě před několika roky se válel zcela zarostlý na zahradě, než jej rozřezali … Co dodat? 
 

                            Zahraniční mrtvolka                                            … a tak vypadala jako nová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Už je to hodně dlouho, co jsem vyfotil tohle „supiště“, plné před- i poválečných trosek. Pokud vím, nic se odtud nedochovalo, ani ta „želvička“ 

                        
                    Předválečná mrtvolka       …a tak vypadala jako nová 

         Bídné trosky zbyly z Vauxhallu Fourteen, jehož prvním majitelem byl pražský gynekolog, často řešící „momentalní potíže“  
                                                                                 předválečné dámské smetánky … 

                              



 

 

 

      Hrálo ve filmu                                               Z archivu čtenářů 

      „Mravenci nesou smrt“ a „veletržní“ MG s filmovou SPZ.    Krásně jezdil tenhle Polski Fiat 125p – 
                              Normálně jezdilo po Praze …                                                           za foto děkujeme Boříku Šimůnkovi! 
 

                                                                                           Z prospektů a reklam 

 



 

 

 

                             Těžká vozba       Auta našeho dětství 

Klasika naší historie, hodně netradičně zbarvená cisterna Tatra 111.    Fotku svého dochovaného „Erka“ nám poslal Petr Mikulka! Díky! 
 

 
Užitková prospektovka 

 
Text: Pavel Kopáček                       Foto: Pavel Kopáček a jeho archiv 



 

 

 

Lidová vozítka díl čtvrtý 

 

Krajánek 

Tuto tříkolku s názvem Krajánek zkonstruoval 
strojvůdce František Grulich. Není mi známo, zda 
byl vozík dokončen včetně kapotáže. Katalog 
představil pouze tento „neostrojený spodek“. Patrně 
ano, neboť je známa i hmotnost vozíku i s karoserií. 
Plných 195kg. Vozík poháněl motocyklový 
dvoutaktní jednoválec o objemu 175ccm. Technicky 
se nijak nelišil od ostatních vozíků a uplatnění 
zřejmě nenašel 

 

Kurier 

Kurier je dílem Karla Strejce, dílovedoucího 
z Bratislavy. Toto, vskutku podivné vozítko, poháněl 
dvoutaktní  motor Jawa o objemu 250ccm a výkonu 
9HP. Dovedete si představit jeho maximální rychlost 
mezi 80-90km/h? Já tedy ne, zvlášť při pohledu na 
zadní kolečko. Ani o Kurierovi není víc známo. Foto 
však ukazuje registrační značku, lze se tedy 
domnívat, že provozu se dočkal. 

 

Mirda 

Václav Vejvoda, majitel strojírny v Praze sestrojil 
tento,  295kg těžký vozík, poháněný jednoválcem 
Jawa o objemu 250 ccm a výkonu 9HP. Nejsem si 
zcela jist, ale mám zato, že tento vozík se do 
dnešních dnů dochoval ve stadiu „před renovací“. 
Pokud některý ze čtenářů ví více, nebo i o jiných 
vozítkách, budeme rádi za doplnění informací. 
Děkujeme 

 

 

Text: Michal Primák  Foto: Archivy Dalibora Feuereisla a Michal Primáka 
        



 

 

 

   

 Zvěřinové hody a „velkej prů….er“  (pokračování) 
 
 
   V přípravách na první sraz roku 2005 mi pomohl majitel a zaměstnanci rekreačního areálu Losinka ve 
Velkých Losinách u Šumperka. Spolu s Vláďou i Alenou připravili vesměs domácí prostředí, které přispělo 
k vynikající atmosféře. Kuchyně připravila zvěřinové hody za velmi lidové ceny, jímž jsme se my Pražáci 
docela divili. Ale chutnalo ☺. Ale pojďme na začátek. 
   Na sraz jsme vyrazili s manželkou o nějaký ten čas dříve. Jednak jsme jeli s naším čtyřměsíčním synem a 
taky jsme si cestu prodloužili. Místo Šumperka jsme za cíl zvolili Nový Jičín, kde jsem zakoupil Simku 
1300. Daniela si tedy sedla do „třináctistovky“ a s řazením pod volantem bravurně následovala mne v modré 
Simce 1301 Spécial. Více než dvacítka vozů se během sobotního dopoledne sešla v areálu při příjemném 
počasí. Obvyklé kontroly aut, co kdo pořídil či zrenovoval během zimy, samozřejmě nechyběly, stejně jako 
setkání lidí, kteří se dlouho neviděli. Největší pozornost na sebe strhávala červená Simca 1301 Vládi Berana, 
jejíž renovace skončila chvíli před srazem. K vidění byla produkce od mé nové Simky 1300 až po dvojici 
Tagor. Odpoledne dostali účastníci itinerář a vyrazili na orientační soutěž po okolí. Já se zatím přemístil do 
poloviny tratě dělat fotky. Cíl byl v rapotínském skanzenu „U Havlíčků“. Kdo tam byl, ví, že se jedná o 
shromaždiště veteránů a dalších starých věcí. Úmyslně nepíši muzeum, neboť mám za to, že muzeum slouží 
k zachovávání historických artefaktů, příp. jejich renovace. Ne jen k jejich shromáždění z okolí.  
   Večer byla pozvána kapela, a tak jsme se bavili nejen dobrým jídlem a pitím, ale i tancem ☺. Sraz 
pokračoval i v neděli výletem. Dnes už nevzpomínám kam. Sraz byl z těch velmi vydařených a na tomto 
místě jsme nebyli naposled. 
   O pár týdnů později jsem opět usedl do překrásné modré Simky 1301Spécial, která nyní byla vlajkovou 
lodí mé sbírky, naložil kamaráda Jardu Nového a společně jsme vyrazili do dalekých Pyrenejí na sraz 
francouzského klubu. Vůz byl v perfektním stavu a my se těšili na skvělý výlet. 
   Cesta ubíhala rychle, Simca si jen ševelila a interiérem se linula nejen hudba, ale hlavně naše vášnivá 
diskuze o naší oblíbené francouzské značce. Ještě před hranicemi jsme odbočili do Mariánských Lázní, kde 
jsme se chtěli podívat na inzerovanou Simku Ariane. Modrý vrak s motorem ze Simky 1501 byl vskutku 
žalostný. Později byl k vidění v khaki barvě různě po internetu, než ji koupil jeden Polák a začal renovovat. 
Ale zpět na naši cestu. 
   Ještě než jsme překročili na Rozvadově hranici, zaslechl jsem z motoru krátký kovový zvuk. Zastavili 
jsme, poslouchali motor, ale nikde nic. Docela mne to vyplašilo a tak jsem volal do Prahy pro radu. Motor 
běžel pravidelně, nikde se nic neozývávalo, ani změna režimu otáček nevyvolávala nic, co by mne mělo 
znepokojovat. Měl jsem možnost otočit auto, nechat ho doma a vzít si zelenou Tagoru. Ta sice neměla 
výstavní kabát, ale technicky byla celá po revizi a případných opravách. Nakonec jsem se rozhodl Simkou 
pokračovat. Další zkoumání v motorovém prostoru ukončil déšť. Zaklapli jsme kapotu a přejeli hranici do 
Německa. Déšť sílil, k radiu se přidaly stěrače, nakonec i topení a tak jsem na motor zapomněl. Cílem bylo 
francouzské Mulhouse, kde jsme si chtěli prohlédnout vyhlášené muzeum. Když jsem zastavil u hotelu, 
vypnul rádio, topení i stěrače a zmlkli jsme i my, poznal jsem, že mé rozhodnutí z česko-německých hranic 
bylo chybné. Motor „mlátil“ a bylo nad slunce jasnější, že je něco špatně. A zásadního. Tehdy jsem se 
věnoval pouze běžným opravám menšího rozsahu, takže jsem dle sluchu závadu nepoznal. Opět byly dvě 
možnosti. Domů to bylo nějakých 900km, do místa srazu rovněž. Vrátit se pro Tagoru nebo pokračovat. Ale 
Tagora by eleganci nevyhrála. A Simca možná nedojede. Na srazu již byl Milan Dobeš, který s motory měl 
větší zkušenosti. Pokračovat nebo vrátit se? Špatné rozhodnutí č.2 bylo mým výběrem. Pokračovali jsme dál 
s naivní nadějí, že závadu vyřešíme na srazu.  
   O místě srazu nás informoval Ivan Karlovský z našeho klubu. Bohužel špatně, na zmíněné silnici se ono 
místo nenacházelo a tak jsme nakonec přespali v autě u silnice, neboť již byla noc. Ráno jsme si zjistili 
správné místo srazu a o hodinku později vjížděli do areálu mezi další Simky. Snad ještě dříve, než jsme 
cokoliv udělali, jsem hledal Milana a hlásil mu: „Mám problém“. „ A velký“ odvětil Milan, když jsem mu 
nastartoval svoji Simku. Bylo zřejmé, že motor je dost nemocný. Ze „spodku“ se ozývalo klepání. Jako lichá 



 

 

 

se ukázala možnost opravy na místě, neboť obvyklí prodejci dílů zde nebyli, servisní zázemí pochopitelně 
žádné. Žádná z možných variant se nezdála být tou správnou. Otevřít motor zespodu u Simky 1301 Spécial 
sice lze, ale vidět by nic nebylo, neboť napříč pod blokem je nápravnice. Vyndat motor nebylo kde a jak. 
Sehnat jiný motor se ukázalo jako vyloučené. Jediný motor na prodej, který kolegové z francouzského klubu 
sehnali, byl 800 km daleko a o stavu nikdo nic nevěděl.  
   Ze srazu si moc nepamatuji. Neměl jsem náladu vůbec na nic. Ani na výlety, ani na povídání s ostatními, 
ani na ostatní, plně funkční auta. Měl jsem jedinou myšlenku, jak zpět domů. Když jsem při vyhlašování 
výsledků elegance dostal pohár, zřejmě za největšího smolaře, moje nálada nemohla být horší.  
   Chvíli se zdálo, že jedinou variantou bude vydat se na téměř 2000km dlouhou cestu, zesílit rádio a doufat. 
Nakonec se našlo místo u jednoho simkaře, který bydlel poblíž a který poskytl mé Simce přístřeší ve stodole 
s jeho dalšími Simkami. Jediné rozumné řešení bylo vrátit se jindy s přepravníkem. Zbývalo vyřešit, jak se 
dostaneme domů. Na srazu bylo několik dalších českých Simek. Milan s Chryslerem pokračoval po dalších 
místech Francie a domů nejel. Zbýval Jarda Myška se Simkou 1307. V pětimístném voze byli tři, tam 
bychom se vešli. Bohužel jsem byl odmítnut. Nakonec souhlasil, že vezme Jardu. Díky za to. Přeci jen, jistá 
zodpovědnost za jeho dopravení domů tu byla, jelo se mým autem. Já šel shánět někoho, kdo mne vezme do 
Paříže na letiště. Dnes se tomu směji, ale tenkrát jsem byl cokoliv, jen ne otrkaný cestovatel. S pomocí 
Milana a jeho angličtiny jsme se domluvili s Jeanem-Paulem Ladegallerriem, že mne sveze svojí Tagorou. 
Cesta s místa poblíž Toulouse do Paříže nám zabrala celý den. Moc jsme si nepopovídali. Já znal 
z angličtiny deset slov, Jean-Paul byl na tom asi obdobně. Když jsme s večerem zahlédli letiště Orly, věřil 
jsem v rychlý návrat domů. „To je dobrý, tady mi zastav“, hlásil jsem řidiči, že si vyskočím a on může 
pokračovat s mými díky domů. Naštěstí se rozhodl zaparkovat a jít se mnou. Záhy jsme totiž zjistili, že do 
Prahy se létá z druhého pařížského letiště, z letiště Charlese de Gaulla, které je na opačné straně 
francouzského velkoměsta. Alespoň jsme zjistili, že to letí někdy v pět ráno. Když se na mne Jean-Paul 
tázavě podíval, odvětil jsem jen“ „Hotel“. To ten dobrák odmítl a odvezl mne k sobě s tím, že ráno mne na 
letiště zaveze. Moje vděčnost neznala mezí, ač se prala z mojí neskonalou únavou. Celá komunikace 
probíhala ale jen heslovitě, neb naše komunikační schopnosti v angličtině (a zejména moje), byly mizerné. 
Když jsme před půlnocí dojeli k němu, všichni ostatní členové rodiny (o nichž jsem pochopitelně neměl 
potuchy) spali. Stačilo mi ukázání na určenou postel a usnul jsem, snad ještě dřív, než jsem k ní došel.  
   Po chvilce mne už budil, je čas vstávat. Zběžně jsem se oblékl (vytahané triko, pohodlné kalhoty a sandále 
– zkrátka oblečení do kempu), usedl v kuchyni na barovou stoličku a přijal čaj. U nás se pije z hrnečku, ve 
Francii z takových malých misek. Držel jsem tedy misku, pomalu upíjel a mžoural na svět. Do chvíle, kdy 
po schodech scházela překrásná dívčina v negližé, políbila mne na obě tváře a sedla si se svojí miskou vedle 
mne. Vůbec se nedivila, co dělá cizí chlap v takovouto hodinu u nich doma. Já byl ale probuzen na nejvyšší 
stupeň bdělosti. Ale byl čas jet.  
   Brzy jsme byli na správném letišti a přes skla koukali na mé letadlo. Stoupli jsme si do fronty a čekali, až 
na nás přijde řada. Letadlo společnosti Smart Wings startovalo za chvíli. Brzy jsme přišli na řadu. Ač byla 
kapacita letadla zaplněna tak maximálně z poloviny, nepříjemná černoška nás odmítlas tím, že pokud 
nemám rezervaci, nemohu letět. Nepomohla hotovost v ruce ani můj smutný pohled. Získali jsme jen jakési 
číslo, na které se Jean-Paul snažil dovolat. Postupně jsme se dobrali k výsledku. Je třeba si na internetu 
zajistit rezervaci. Volal jsem tedy domů. „ To už zvládnu“, s díky jsem se obrátil na Jeana-Paula. „Fajn, jedu 
do práce“, něco takového mi odpověděl a s mými díky odjel. Za půl hodinky mi volala Daniela zpět 
s dotazem, zda mám někde internet. „Ne, jsem na letišti, kde bych ho vzal“, odpověděl jsem nechápavě. „ 
Tak je třeba, aby sis ho sehnal, já ti tam pošlu rezervaci“. To zabralo celé ráno, neboť nejdřív bylo třeba 
sehnat správnou platební kartu. No nedivme se, psal se rok 2005 ☺. „Takže internet“, řekl jsem si a šel 
k metru, které stavělo u letiště. Musel na mne být hrozný pohled. Zmuchlaný neoholený týpek ve vytahaném 
triku, sandálech, s taškou přes rameno, kam jsem při opuštění Simky hodil v rychlosti láhev vody a asi 
třítunový francouzsko-český slovník. Lístek do centra stál v přepočtu asi pětistovku, ale co jsem měl dělat. 
Seděl jsem ve vagónu a přemýšlel, kde vystoupím. Mým úmyslem bylo jet do centra a najít internetovou 
kavárnu. „Notre Damme“, všiml jsem si názvu jedné stanice. „To znám, tam vystoupím“, chytal jsem se 
něčeho povědomého. Náhle na jedné stanici začala vystupovat většina lidí. „To bude asi centrum“, 



 

 

 

vzpomněl jsem si, jak to vypadá v Praze na Můstku ☺ a vystoupil. Bohužel pro mne na největším 
přestupním uzlu, co snad v Paříži je. Ale po chvíli jsem byl na ulici. Do hlavy jsem si scanoval obraz okolí, 
abych trefil zpátky. Přede mnou byl jeden z dlouhých bulvárů, vydal jsem se tedy po něm. Našel jsem 
internet café a usedl za počítač. Daniela mezitím založila emailovou adresu, neboť můj Outlook byl doma. 
Vzpomínám, že zněla velkejprůser@seznam.cz ☺. Bohužel Seznam byl zřejmě blokovaný, psal jsem tedy 
domů sms, že je třeba jiná adresa a poslání tam. Chvíli to trvalo. V té době Daniela znala počítač jen z práce 
s jedním pracovním programem. Ale zadařilo se, je nový email na jiné adrese, kde jsem ho vzápětí našel. 
Když jsem ho otevřel, volal jsem zase domů. „Prosím tě, ověř si, že je to to správné“, kladl jsem ženě na 
srdce, neboť jsem si představil, jak té protivné černošce ukazuji list, popsaný kompletně česky a kde je jen 
krátký kód letu a jak mne ona žene sviňským krokem z letištní haly. Ale prý je to v pořádku, tedy ta 
rezervace. Teď už jen vytisknout. Marně jsem obsluze kavárny vysvětloval, že potřebuji papír vytisknout. 
Asi to bylo tím, že jsem zaměnil anglická slovíčka „press“ a „print“. A já furt proč přede mnou mával 
vydáním LaTribune, když já chtěl tisknout ☺. Ale nakonec jsme se rukama nohama výsledku dobrali a 
obsluha pochopila. Ale tiskárnu neměla. Takže jsem se jal vydat jinou kavárnu, kde už jsem zkušeně vytiskl 
patřičný list. Bylo poledne a letadlo startovalo někdy v jedenáct v noci. Vydal jsem se tedy směrem, kde se 
tyčila Eiffelova věž. Koukal do výloh a coural se. Měl jsem spoustu času a žádnou kloudnou náplň. Pracovní 
pondělí zaplnilo pařížské ulice. Protože jsem šel u stěn domů a ne prostředkem bulváru, nevšiml jsem si, že 
ulice plná obchodů pozvolna navazuje na jakousi „uličku lásky“, než zase pokračuje běžnými obchody. 
Proto jsem se lekl, když z tmavé chodby vyskočily dvě černošky, a táhli mne do černého zákoutí. Jsem sice 
dost pohotový, ale v tomto případě mé instinkty asi měly volno, neboť jsem ještě nedokončil zběžné zjištění 
situace, když jedna z nich měla rozepnutý můj poklopec, kam se snažila nacpat svojí ruku. V ten moment mé 
instinkty zapracovaly na nejvyšší úroveň. V koutě chodby stáli dva černoši rozměrů mé skříně na prádlo. 
„Ty vole, ona mne tu přefikne, oni okradou o pár set eur na letenky a jsem v loji“, to byl můj bleskový závěr. 
Pud sebezáchovy vyslal impulz do mozku a ten zformuloval spásnou větu a dokonce v angličtině. „No, I´m 
gay“, vykřikl jsem na černošky, využil jejich leknutí, vytrhl se i se svým poklopcem z jejích rukou a zmizel 
v davu na ulici. Uhájil jsem jak svoji svobodu, tak peníze a jen za cenu malé lži. Celé to trvalo asi pět 
sekund. „Zatracená Paříž, mám to zapotřebí?“.  
   Pak se již blížil čas otočit se a vydat se zpět. Netroufal jsem si nastoupit na jiné stanici. Nohy v sandálech 
protestovaly po těch kilometrech po pařížské dlažbě. Přeci jen, 7km po bulvárech je něco jiného než cesta 
z auta do hospody. Ale došel jsem na „svoji“ stanici a dojel v pořádku na letiště. Před vchodem jsem si 
vzpomněl, že mám v tašce ručně vyrobený nůž od kamaráda nožíře, který mi kdysi věnoval. Bylo jasné, že 
s ním kontrolou neprojdu, odevzdal jsem ho tedy smutně odpadkového koše. 
   Pak už to bylo rychlé, letenka, sedadlo v letadle a plechovka piva od letušky. „Jsem v letadle a nikdo mne 
z něj nedostane dřív než v Ruzyni“, psal jsem domů. Na letišti v Praze čekal po půlnoci M.V. a odvezl mne 
domů. Bylo po jedné hodině, když jsem padl do své postele. Cesta z místa konání srazu, která začala 
v neděli ráno v Pyrenejích a končila v úterý po jedné hodině ráno v Praze v domě, kde jsem bydlel.  
   O pár dní později jsem podlehl Honzovi Karczmarkovi a Simku mu prodal. Ať si pro ni zajede. Což se 
moc nepodařilo, protože jsem jel také. Ale tehdy jsem se rozhodl, že radši budu mít jednu Simku špičkovou, 
než deset, se kterými nemohu nikam jet s jistotou, že se vrátím. Vše jsem prodal a nechal si jedno 
auto…..ale po půl roce jsem byl zase na svém obvyklém stavu, bohužel již bez této Simky i zelené SImky 
1100TI.  
   Ukázalo se nakonec, že umřela segrovka ojničního čepu, který následně udělal solidní drážku na stěně 
válce.  
   Tento výlet byl pro mne zásobárnou zkušeností a především zjištěním, že staré rčení, „V nouzi poznáš 
přítele“ vždy platí. Proto i s odstupem deseti let a znovu díky Milanovi Dobešovi, Jeanu-Paulovi 
Ladegalleriemu, M.V. i Francouzovi, u kterého jsem Simku uskladnil a jehož jméno si bohužel dnes již 
nepamatuji.   
    
 

Text: Michal Primák      Foto: Michal Primák a jeho archiv 



 

 

 

                                           Skvělé zázemí v areálu Losinka přidalo na úspěchu srazu ve velkých Losinách. 

               Čerstvě zrenovovaná Simca 1301Spécial.                           Nová akvizice – Simca 1300 s dámskou posádkou při soutěži. 
 

 
                         Před rapotínským skanzenem…          Takhle jsme jezdívali. Dvě auta, manželka, děti. 
                                        Od jejich 4 měsíců. 
 
 



 

 

 

            Motor sice už bouchal, ale diagnóza nebyla zřejmá,                            Mrtvá Simca v řadě šťastnějších sourozenců… 
                             takže byl důvod k úsměvu. 

   Nevím, kdo tuto pěknou fotku fotil, ale vystihuje mojí náladu                     Žádný z dílů, prodávaný na srazu, nebyl z těch,  
                                  naprosto přesně…            které bych potřeboval. 

             Památeční fotka na sraz, kde bych radši nebyl…                             Příště pojedu i spanilou jízdu….dnes nás omluvte…. 
 
 



 

 

 

 

Bugatti v českých zemích 
 
   Pokud chcete dnes z automobilové produkce to nejlepší, 
poohlédnete se po značkách Pagani, Rolls-Royce nebo 
Bugatti. Před druhou světovou válkou jste mohli mít 
Duesenberger, Delahaye nebo Bugatti. Molsheimské vozy 
uspokojily zákazníkovu touhu jak po luxusu, tak po 
rychlosti. A protože Praha byla v meziválečném období 
„Paříží východu“, našly se vozy s obrácenou podkovou ve 
znaku i na našich cestách. A kolik jich bylo? Dobrá 
otázka. Odpověď vás možná překvapí. Jen přes oficiální 
zastoupení Bugatti v Praze, to bylo údajně 99 vozů. 
Některé se k nám dostaly ještě dříve. Další vozy byly 
zakoupeny přes zahraniční zastoupení, některé tu zůstaly 
po závodnících. A kam zmizely? To se na našich stránkách 
dozvíte.  
 
   Mapováním pohybu vozů Bugatti se zabývá množství 
badatelů. Někteří ze zvědavosti, jiní s lásky k těmto vozům a 
někteří v touze přiživit se finančně na vysoké hodnotě těchto 
vozů. Je skoro neuvěřitelné, že v průběhu socialismu 
z československých silnic zmizely bugatky skoro všechny. 
Zbylo jich …. deset! Drtivá většina byla vyvezena za hranice, několik jich skončilo ve výkupnách sběrných 
surovin a osud pár z nich je neznámý.  
   Československo, resp. české území Rakouska-Uherska patřilo k průkopníkům automobilismu. Jedna 
z nejstarších automobilek vznikla zde, první úspěšní závodníci byli od nás, a tak není divu, že i automobily 
Bugatti se dostaly na naše území velmi brzy. Patrně úplně první Bugatti získal Alfred Hielle. 
   V meziválečném období vzájemné vztahy Čechů a vlastníka a duše firmy Bugatti, pana Ettore Arco 
Isidoro Bugatti byly natolik dobré, že se k nám dostávaly molsheimské vozy velmi rychle, někdy přímo ze 
světových autosalonů. Mohl za to zejména Vincenc Junek se svojí manželkou Alžbětou Junkovou a již 
zmíněný Vladimír Gut.  
   Vozy Bugatti byly objednávány z továrny nejen hotové, ale i jen jako chassis, na které zdejší karosáři 
navrhovali a vyráběli vlastní karosářské kreace. Známé jsou například bugatky oblékané karosárnami 
Sodomka, Tomáš, Petera nebo Uhlík. 
   Únor 1948 znamenal stopku nejen pro karosárny, ale i pro běžný dovoz automobilů. Ty, co tu zůstaly, se 
potýkaly s nedostatkem náhradních dílů a minimální možností využití. V dobách, kdy byl, ve válkou zničené 
zemi, potřeba víc traktor a kdy touhy těch, kteří si mohli dovolit automobil, směřoval k tudoru či malé Tatře, 
se vozy Bugatti staly zbytečnými. 
   Jak rostlo veteránské hnutí, začal být o vzácné předválečné vozy zájem. A kde je poptávka, tam se najde 
dřív nebo později i nabídka. A tak jistí lidé využívali poptávky ze zahraničí a s požehnáním státních orgánů 
vyváželi za mrzký peníz nalezené skvosty ven. Že si především namastili kapsy tito „veteránisté“ spolu 
s různými prostředníky, a na majitele vzácného vozu zbylo krásně zabalené h….o, je bohužel smutnou 
pravdou. 
   Po listopadu 1989 a příchodu větších možností, se řady vozů Bugatti v Česku rozšířily. Avšak kromě 
zdánlivého pozitiva to má i svá negativa. 
   Všem kapitolám historie bugatek v Československu a Česku se budeme podrobně věnovat v dalších 
číslech.    
 

Text: Michal Primák                            Fotografie: Archiv Michala Primáka 



 

 

 

Gilbern 

   Další, z dnes zcela zapomenutých značek, je opět 
z Anglie. Značka Gilbern existovala 15 let a vyrobila 
celkem pouhých 1005 vozů Ač je  zřejmě nikdy 
nespatříme, byla by škoda si ji nepřipomenout. Je totiž 
zajímavým příkladem, kam až můžete dojít, když si 
chcete pro sebe postavit jedno auto.  

   Giles Smith byl řezníkem, žijícím v Jižním Walesu a rozhodl se, že si postaví auto s karoserií ze 
skleněných vláken. S Bernardem Friesem, válečným zajatcem, usadivším se v Kentu, se setkal náhodou. 
Friese v té době pracoval na podobném projektu a tak spolu konzultovali výhody a nevýhody pořízení 
stavebnice či speciálu, které byly na trhu k mání. Nakonec se rozhodli začít od nuly a postavit auto komplet. 
Auto vznikalo v prvním patře domu nad řeznictvím Smithe. Techniku nabídl Austin A 35. Když bylo 
dokončeno, bylo třeba jej po částech spustit na zahradu. Na zemi pak bylo smontováno a bylo možno jej 
vyzkoušet. Tehdy oba společníci přizvali zkušeného závodního jezdce Pettera Cottrella, aby vůz vyzkoušel. 
Auto bylo velmi dobré a byl o něj zájem. Smith s Friesem si uvědomili potenciál pro jejich vůz a rozhodli se 
vyrobit další. První trojice vozů byla postavena stejným způsobem, resp. byla vyrobena ostrojená karoserie 
s interiérem, elektroinstalací a dalšími komponenty. Na zákazníkovi bylo, zda si pro vůz zajistí podvozek. 
Tedy motor, převodovku, nápravy, výfuk. Vše opět Austin, motor mohl být i Coventry Climax. To bylo 
složité. Zákazníci s tím neměli zkušenosti a Smith s Friesem museli kupovat zmíněné běžně u přepážky jako 
řadoví zákazníci, tedy za plnou cenu. Neměli totiž takové odběry, aby mohli dostat velkoobchodní ceny.  
   S půjčkou 700liber od Smithova otce koupili oba muži pozemek. Psal se rok 1961. Část pozemku si 
ponechali pro sebe, zbytek pronajali. V prvních dvou letech vyrábějí doslova na koleně v pěti lidech první 
vozy. Základem jsou tentokrát MGA a MGB. Když se „proces výroby“ ustálí a lze mluvit o finálním voze, 
dostává ten označení Gilbern GT 1800. Až v roce 1965 byl Gilbern schopen na londýnském autosalonu 
postavit vlastní stánek. Do té doby jim pomáhal s prodejem Cottrell. To již vyráběla Gilberny dvacítka 
zaměstnanců. Stavba jednoho vozu jim zabrala týden.  
   Gilbern Genie byla novinka pro rok 1966. Jednalo se o 2+2 Grand Tourer. Z nabídky Fordových motorů 
V4 a V6 si vybrali vhodnější šestiválec. Chvíli vyráběli souběžně oba modely, než Genie nahradil původní 
GT 1800. Ani tentokrát nejsou všechny Gilberny Genie stejné. Použity byly technické díly z dalších 
anglických aut.  
   Přestože se firmě dařilo, nepouštěla se do překotných investic a úvěrů. Místo toho v roce 1968 firmu 
prodala a Smith s Friesem pokračovali jako ředitelé. Smith jen krátce, brzy Gilbern opustil. Zakrátko 
Gilbern uvedl nový model Invader. Nový vlastník ztrojnásobil počet zaměstnanců, ale vytoužený nárůst 
produkce, a s tím spojené zvýšení zisku, se nekonalo. Rovněž Invader, který byl vlastně původní Genie 
s přepracovaným podvozkem, nebyl úspěšný. Vyčítána mu byla zejména tuhost přední části karoserie.  
   V roce 1970 představuje Gilbern variantu Invader Estate. Zároveň odsouvá představení nového modelu 
T11, sportovního vozu s motorem uprostřed. Krach anglického Marcosu, ropná krize a snižování odbytu, to 
byly pádné argumenty.  
   MkIII, plánovaný na rok 1971 byl, z důvodů potíží s kvalitou vozu, představen až v roce následujícím. 
Vycházel z Cortiny MkIII, ale stál totéž, co Jaguar XJ6. Stále je patrné špatné rozhodnutí majitelů, rodiny 
Collings, zvyšovat produkci. Financování vázne, nové úvěry splácí staré úvěry, až Collingsové Gilbern 
prodávají. Ale ani novému majiteli se nevede lépe a firma uzavírá své brány. Během sedmdesátých let se 
Gilbern potácí mezi činností a nečinností, až značka zanikne definitivně. 
   Dnes je Gilbern vyhledávaným veteránem, pochopitelně hlavně ve své domovině. Zapomnění mu tedy, 
alespoň na ostrovech, nehrozí. 



 

 

 

                            První model – Gilbern GT 1800                                       I Genie byly dodávány bez podvozků. Přední kola jsou z překližky. 

        Gilber T11 se dochoval v jediném kusu, dnes zrenovován.  
                        Gilbern MkII Invader Estate                                                     

                        Gilbern Genie byl pěkným vozem.                                                        Gilbern MkIII byl labutí písní… 
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Co je pod pláštěm? 
 
   Po silnicích naší vlasti se v minulosti proháněly 
různé vozy. A teď zcela opomíjím všechnu běžnou 
produkci let poválečných. Důvody jsou zcela 
zřejmé. Jednak karosářské řemeslo po druhé 
světové válce postupně „pošlo na úbytě“, a jednak 
socialismus individualitě nepřál. V nové rubrice si 
přiblížíme osudy některých výjimečných 
automobilů, které naši předchůdci a starší čtenáři 
mohli spatřit na silnicích či my mladší v muzeích 
nebo na zažloutlých stránkách literatury.  
   Jedním z takových je vůz, který jsem spatřil 
v expozici Národního technického muzea minulý 
rok. Pokud nevíte, co se skrývá pod karoserií 
známého karosáře Josefa Sodomky, tak vězte, že vrchol předváleční produkce německé firmy 
Mercedes-Benz!  
 
   Kompresorový osmiválcový Mercedes-Benz 770 z roku 1939 používal v Norsku při okupaci německými 
vojsky její vrchní velitel (gen.Eduard Dietl?). Po válce se dostal do Československa. Jakým způsobem mi 
není známo. Zde sloužil republice, dle NTM, k nejvýznamnějším státním ceremoniím do chvíle, kdy vládu 
převzali v roce 1948 komunisté. Cílené likvidaci všeho „imperialistického“ se nakonec nevyhnul ani velký 
luxusní Mercedes. Zvlášť poté, co Klement Gotwald vydal zákaz používání západních a kořistních vozů  pro 
státní účely. Mercedes přesto nebyl zničen, zcizen ani jinak poznamenán. Znárodněné Sodomkově 
karosárně, nyní národnímu podniku Karosa, byl zadán úkol kompletně vůz zbavit všeho, co připomíná 
„t řídního nepřítele“ a na chassis postavit novou karoserii, připomínající sovětské vozy (což nebylo snadné, 
když Sověti používali či okopírovali US produkci ☺). Karoserie byla postavena a všechny trojcípé hvězdy 
byly nahrazeny rudou hvězdou. Německý původ připomínalo několik málo zapomenutých nápisů na 
přístrojích.  
   Ministerstvo národní obrany tedy mělo, místo nežádoucího Mercedesu, nyní pro ministra Alexeje Čepičku 
tento kabriolet, který nenesl znaky žádné automobilky. Vůz sloužil k různým přehlídkám, například při 
návštěvě Slovenska se s ním v roce 1967 svezl Leonid Iljič Brežněv – nejvyšší představitel tehdejšího 
Sovětského svazu.    
   V rámci budování sbírky československých presidentských vozidel, byl do Národního technického muzea 

bezúplatně převeden i tento Mercedes. 
Ministerstvo vnitra již jej stejně 
nepotřebovalo ☺. 
   Až navštívíte muzeum na Letné,  
karoserii vozu, jenž je podle mne velmi 
zdařilá a nezadá si s poválečnou produkcí 
automobilek, produkujíc luxusní vozy, 
jako třeba Cadillac či Packard, jistě 
nepřehlédnete  
    
Text:  
Michal Primák                            
Fotografie: 
Michal Primák a Archiv redakce 



 

 

 

Výročí čs duben 2015 
 
   Dějiny mladoboleslavské automobilky jsou nerozlučně spjaté se jménem Václava Vondřicha, který se 
narodil 17. dubna 1874. Zpočátku stavěl jednostopá vozidla 
vlastní konstrukce, záhy ale vstoupil do služeb firmy 
Laurin&Klement. Po několika letech byl se závoděním konec, 
mladý Vondřich těžce onemocněl tuberkulosou. Laurin s 
Klementem nechtěli přijít o všestranně talentovaného muže, a tak 
Vondřichovi nabídli dobře placené a prestižní místo vedoucího 
velké pražské prodejny L&K (později Škoda), kde Vondřich 
pracoval až do začátku druhé sv. války. Touha závodit jej 
neopustila, na startovní čáru se vrací za volantem speciálů L&K a 
vítězí po celé Evropě. Oslabený organismus však nevydržel těžké 
podmínky dlouhých jízd v otevřených vozech a znovu se přihlásila 
TBC. Pobyt v Alpách mu pomohl, ale se závoděním byl 
definitivní konec. Až do roku 1940 vedl Vondřich pražskou pobočku, ale nakonec zhoubné chorobě podlehl 
roku 1943. 
 
   Slavnostní nálada panovala v Praze a mezi motoristy celé 
tehdejší monarchie. Na pražském výstavišti byla 23. dubna 1905 
slavnostně otevřena I. mezinárodní výstava automobilů, 
motocyklů a jízdních kol. Dvoudenní akce v Průmyslovém paláci 
se zúčastnily všechny významné české montovny motocyklů, z 
automobilek pak především Laurin&Klement. Zahraniční značky 
zastupoval Mercedes, Spitz, Benz a tehdy mimořádně agilní 
francouzský Clément Bayard (viz foto). Autosalon se stal 
skutečnou událostí a zahájil pravidelné výstavy nejnovější silniční 
techniky, které přerušila až válka a krátce nato únorový převrat 
roku 1948. První ročník musíme hodnotit především z hlediska 
propagace motorismu v českých zemích, neboť ne každý občan té 
doby už viděl „kočár bez koní“ na vlastní oči.  
 
   Slavný Autoklub republiky československé, sídlící v dobře známém domě v pražské Opletalově ulici, zažil 
během své činnosti mnoho problematických momentů, jmenujme 
např. jeho boj proti drastickému zdanění vozidel, proti povinnému 
mísení paliv, ale i důsledky válečného konfliktu. Nakonec však 
podlehl 24. dubna 1953, kdy byl přejmenován na Ústřední 
automotoklub a dán do područí Svazu pro spolupráci s armádou 
(Svazarm) – do jedné řady s amaterskými radisty či modeláři. 
Odůvodněním této čistky byl „reakční původ buržoasních 
zbohatlíků“, kteří museli uvolnit svá místa „novým, socialisticky 
smýšlejícím pracujícím“, kteří toho samozřejmě o motorismu 
věděli pramálo. Ono ale také kromě politiky skoro nic jiného 
nešlo dělat: automobily nebyly, obutí ani benzin také ne, tak snad 
jen ten „pérák“ zachraňoval čest ...  

 
    

Text: Pavel Kopáček  Foto: Archiv Pavla Kopáčka 



 

 

 

Výročí zahraniční duben 2015 
 
   Temperamentní muž nevysoké postavy, ale geniálního technického 
ducha byl Marius Berliet, který zesnul 17. dubna 1949. Typický 
francouzský „selfmademan“ své doby se narodil v roce 1866 v Lyonu, a 
na jeho tehdejším předměstí Brotteaux začal v pronajatých prostorách 
první pokusy s vlastnoručně konstruovanými motory. V roce 1899 
zapisuje do obchodního rejstříku firmu s vlastním názvem. Po prvních 
úspěších s jedno- a dvouválcovými voiturettami staví Berliet větší 
osobní modely a v roce 1906 i první nákladní vůz – první krůček v 
branži, která jeho jméno učinila nesmrtelným. Do začátku druhé války 
nabízí Berliet ohromnou paletu automobilů všech kategorií, z nichž jde 
více než polovina do celého světa, zejména do Evropy a tehdejších francouzských kolonií. Řada 
pozoruhodných Berlietů jezdila i u nás, i když se dochovalo naprosté minimum. Po ukončení války se firma 
Berliet věnuje výhradně užitkové produkci, vzpomeňme na proslulé transsaharské kamiony, revoluční 
Stradair či obří T 100. 
 
   Legendy se rodí nečekaně a nenápadně. Takhle přišel na 
svět po velkých porodních bolestech legendární Citroën TA 

(Traction Avant = Přední Náhon), představený 18. dubna 
1934. Zbortil většinu tehdejších automobilových dogmat a 
byl tak revoluční, jak dovede být snad jen Citroën. 
Samonosná karoserie skrývala motory několika objemových 
variant, přenášející výkon na hnanou přední nápravu. 
Technické lahůdky doplnilo nezávislé zavěšení předních kol. 
Jeho design byl natolik progresívní, že bez velkých změn 
zůstal ve výrobě až do roku 1957, kdy jej musel doslova 
vytlačit z trůnu stejně revoluční DS. Citroën TA se dodával v 
úzkém či širším provedení, s kratší či dlouhou karoserií, různými stupni výbavy, a na našich silnicích jich 
jezdilo mnoho set. Dnes jsou zpestřením naší veteranské sceny a několik spících ještě čeká na své objevení. 
Bez TA by byla nemyslitelná francouzská kinematografie, vzpomeňme např. snímek  „Velký šéf“. 
 
V bývalém Sovětském svazu v dubnu slavili nejen Den kosmonautiky, ale i první vyrobený VAZ (Lada), 

který sjel z pásu 19. dubna 1970. Po dlouhých jednáních 
došlo v roce 1966 k podepsání licenční smlouvy na tehdejší 
novinku a Vůz roku Fiat 124. Obří investice z prodeje ropy a 
zlata plus smlouvy o recipročních dodávkách dílů umožnily 
stavbu gigantického závodu AvtoVaz doslova na zelené 
louce, potřebnou infrastrukturu a výrobní zařízení od 
světových značek. V polovině roku 1969 byl slavnostně 
otevřený první výrobní úsek, do jara 1970 následovaly 
ostatní. Základním modelem se stal VAZ 2101, 
pojmenovaný Žiguli (podle blízkého pohoří) a brzy 
následovala celá řada jeho karosářských i výkonových 
variant. Miliontý kus opustil továrnu už dva a půl roku po 
prvním, „žigulíky“ se staly doslova trhákem a na dlouhou 
dobu nejmodernějším vozem tehdejšího východního bloku. V rukou našich motoristů postupně přešly z 
nedostatkového zboží po láskyplně opečovávané veterany, na něž je dodnes radost pohledět! 

Text: Pavel Kopáček    Foto: Archiv Pavla Kopáčka 



 

 

  

 

   Petr Mikulka je vzorem spolupracujícího čtenáře ☺ ☺. Jeden z prvních, kdo posílá hádanku, fotky pro 

čtenářský objektiv, i na FB nebo přes email s ním pokecáme. Víc takových ☺. Tentokrát nám poslal několik 

fotek, z nichž jsme pro vás vybrali tuto šestici. Petrovi Mikulkovi děkujeme. 

                                  Svatební Cadillac                                                      Když vykoukne slunce, střecha je dole, i když je únor. 

                                  Buick Estate Wagon                                                          Pravé Quattro to sice není,ale jako srdcovka.... 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedna ,doufám zachráněná, Octavia,měl jsem tu samou, dodnes existuje .                                         Peugeot 505 



 

 

  

 

 

SIMCACENTRUM  
a 

MAGAZÍN VETERÁN 
 

pořádají 
 

SRAZ VETERÁNŮ 
Po letech jsme se rozhodli udělat sraz veteránů. Pavel dělal hodně srazů pro ameriky, já roky pro Simky. 
Nyní chystáme sraz pro všechny veterány, pro naše čtenáře, zákazníky, kamarády, příznivce i zatím 
neznámé lidi. S radostí uvítáme jakéhokoliv pěkného veterána. Přijeďte s Aerovkou, Pragovkou, 
Škodovkou, Bugatti, Hillmanem, Moskvičem, Fordem, Cadillacem, Dodgem, Simkou, Velorexem, 
Maseratim, prostě vezměte to, co zrovna máte po ruce a přijeďte na pohodový sraz. 
 

bude se konat  
 

25.4.2015 
 

V rekreačním areálu  
 

Sázavský Ostrov 

 



 

 

  

 

 



 

 

  

 

 
 



 

 

  

 

SIMCA 1000 RALLYE 2   

 
Originální verze Rallye 2.  
Původní CZ doklady.  
Dovezeno Tuzexem jako roční vůz. 
Soutěžní historie 
S kompletní historií. 
Zajištěna dokumentace, zdroj náhradních dílů i odborný servis. 
Vozy po renovaci se prodávají za 20 – 40 000,-Euro. 
Možnost renovace u nás v Simcacentru – specializované renovační dílně na vozy SIMCA. 
 
Tento vůz byl vyroben v roce 1974 a následující rok byl dovezen prodán přes Tuzex prvnímu majiteli v ČR. Ten jej po 
necelém roce prodal amatérskému závodníkovi L.Doubkovi. Ten s ním přibližně do roku 1980 jezdil amatérské 
závody. Následně vůz částečně rozebral a měl v úmyslu výkonnostní úpravy vozu a vylepšení pro soutěže. K tomu již 
nedošlo a vůz zůstal ve stodole na betonu do roku 2008, kdy jsem jej zakoupil já. Během let jsem nakoupil množství 
nových náhradních dílů na vůz. Např. hydrauliku, kotouče, tlumiče, čelní okno…. V průběhu této zimy jsem začal 
pracovat na renovaci zadní nápravy a motoru, kterou dokončím. 
 
Vůz je možné zakoupit takto nebo dokončit dílčí či kompletní renovaci dle Vašeho přání. Dnes jsou v České republice 
prokazatelně dva vozy Simca 1000 Rallye2 (druhý vůz je novodobý dovoz), neprokázána je přítomnost ještě jednoho 
vozu. 
 
Mohu zajistit náhradní díly, literaturu, poradenství, testaci… 
 
Cena vozu je 5000,- / 139 000,-Kč 

 
 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                               Vlevo nahoře je původní fotografie ze závodů 
               Vlevo dole současný stav.  
               Vpravo ilustrační fotografie z dobového prospektu. 
 



 

 

  

 

 

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! 



 

 

  

 

ZederLock - Vaše auto zabezpečeno na 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

- za dobu prodeje našeho zařízení se pokusili zloději odcizit 113 vozů - všechny pokusy byly bezúsp ěšné . 

- dle Úřadu boje proti organizované kriminalitě nebyl dosud odcizen jediný v ůz s tímto zařízením 

- záruka 5 let 

- rozumná cena 6000,- za osobní vůz, 7355,- za SUV a dodávky. (bez DPH) 

- trezorový zámek, montovaný přímo na sloupek řízení. Je tím blokováno celé řízení. Nejedná se tedy o elektronické zabezpečení. 

- množství atestů (Evropský patentový úřad, TÜV..) 

- odolnost vůči tekutému dusíku, mechanickým kleštím, odtahu... 

- možnost montáže i na starý vůz! 

PREZENTACE ZAŘÍZENÍ NA SRAZU NA SÁZAVSKÉM OSTROV Ě 

 

 

 

 

 

S TÍMTO POUKAZEM SLEVA NA MONTÁŽ V PRAZE A BRN Ě 



Již jsme vydali: 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 
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 
 
 
Veškeré fotografie, používané v našich časopisech jsou naše vlastní nebo prospektové, pressfota a 
materiály tiskových oddělení a fondů výrobců na které není copyright. Nikdy jsme nepoužívali a 
nepoužíváme 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.  

 
 
Časopis VETERÁN byl, je a bude zdarma pro všechny příznivce historických vozidel, veteránů a 
vůbec všech starých aut ☺☺☺☺.  V případě, že nás chcete podpořit, zašlete nám příspěvek v libovolné výši 
na náš účet 396 769 1001 / 5500. Finance využijeme na úhradu nákladů, spojených s cestami za 
reportážemi. Tímto se vám vložené finanční prostředky zase vrátí zpět ☺☺☺☺.   DĚKUJEME 

 
 

 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 

VYDALI JSME: 



 


