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Naši milí přátelé a čtenáři, 
 
před pár dny mi přišel poštou balíček. K mému překvapení to byla kniha od Tomáše Petlacha o cestách, 
které podniká s kamarádem Michalem Caizem Tatrou 613 (zmínili jsme se o nich v cestovatelském speciálu 
o Vánocích). Jsem za ni moc rád, protože je psaná velmi čtivou formou. Cestování po postsovětských 
republikách se může někomu zdát možná málo „in“, přeci se všude mluví o cestách po Indii, Bali či 
Africe….  Pokud se však začtete do knihy, poznáte, že „divoký východ“ je podstatně blíže. Ne pár tisíc 
kilometrů, ale pár set. Stačí na východním Slovensku překročit státní hranici. Zatím. Zatím to lze, ale počet 
států, kam lze bezpečně vycestovat se stále zmenšuje. Počítejte se mnou, kam se dnes bezpečně autem nedá 
jet: Írán, Irák, Pakistán, Afgánistán, Sýrie, Izrael, SAE, spodní část hranice mezi Ruskem a Ukrajinou. 
Pokud máte rádi cesty autem, zbývá vlastně jen Evropa, zatím přes severní část Ruska na východ. Tam se ale 
dostanete maximálně do Mongolska či Korei. Čína chce velmi tučný poplatek za vjezd. Navíc vám přidělí 
hlídače, o kterého se musíte starat. Tím padá celá jihovýchodní Asie. Přes Pakistán nebezpečné, přes Čínu 
nesmyslně drahé. Zbývá Afrika anebo loď.  
   Cestujme tedy, dokud to jde. Máme v živé paměti dobu, kdy se cestovat nesmělo a kdo ví, jak to bude za 
pár let. Inspirovat se můžeme třeba právě zmíněnou knihou „Tatrou 613 do Soči“   
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Roadtrip 
 
   První dubnový víkend mne zavedl na 
francouzskou a španělskou riviéru a pár 
okolních míst. Sice se mi nepodařilo trefit se 
do otvírací doby národního automobilového 
muzea v Andoře, ale i tak vám pár snímků 
přináším. Další úlovky byly v pohybu a 
rychlejší než mé ruce s foťákem.  
   
 
Text a foto: Michal Primák 
 
 
                                                                                                                      Ferrari 250 GT Spider v ulicích Monaka. 

 

         Malý Opel Kadett září smutně svojí oranžovou barvou…                  Dvojice karoserií, které se kdysi nazývaly Vespa 400. 

          Peugeot J9 je dodnes ve Francii oblíbená dodávka.                      Posledním na tomto vesnickém vrakovišti byla Lada Niva…. 
 
 



 

 

 

                         Citroën Visa byl v plném provozu.          Zato Peugeot 404 pick-up už sloužil jen pro odkládání starých prken. 

         
          VW Caravelle T3 v úpravě Vestfalia. Klasika na cesty.                                          Kachna v každém rybníce… 

 
 Dvojice Fiátků 600, odsouzených k potupné smrti  jako poutače.                                     …v ulicích Barcelony…. 
 
 
 



 

 

 

     St.Tropez je možná místo s největší koncentrací Mini Moke.                                      Pagoda kousek vedle….. 

 
                                                             Není snad země, kde bych tuto dvojici nepotkal… 
 

 
         Sádrový model Ferrari 308 v jedné z výloh Monte Carla.             V monackých garážích najdete lecos, třeba RR Silver Shadow. 
 
 



 

 

 

 

S pomlázkami pod kostelem … 
 
… na Žižkově náměstí se opět sjeli majitelé oldtimerů, aby symbolicky otevřeli nový 
veteranský rok. Letos tahle tradiční a oblíbená akce připadla na sobotu 4. dubna, za 
organisací a kompletním jištěním stojí neúnavný MUDr. Marek Slabý. Na slavnostní 
vyjížďku ročníku 2015 naplánoval trasu o délce 90 km, vedoucí z Tábora na Kamenici 
nad Lipou, Černovice, Chýnov a zpět do Tábora. Dlouhé rovinky kolem okresního města 
dokonale probudily ještě rozespalé motory, kopečky začínající Českomoravské vysočiny 
prověřily vitalitu historických strojů. 
   Bohužel, zlotřilá choroba mne přes Velikonoce upoutala na lůžko, role fotografa se tedy 
ujal syn David. Mrzí mě, že jsem neviděl krásná auta, nepozdravil se s přáteli, ale ani 
neslyšel otcovské nabádání hlavního pořadatele, mluvícího k účastníkům přes zvukovou 
aparaturu zásahového Range Roveru: „Hasičská auta nebudou nikde houkat, nehodlám 
dostávat dopisy od pobouřených obyvatel a naštvaných starostů okolních vesnic“. V 
podtonu byl ovšem prý slyšet úsměv a dobrá nálada, a tak se hned po skončení rozpravy kolona chromem 
zářících krasavců a jejich usměvavých majitelů dala do pohybu! 
 

Text: Pavel Kopáček     Foto: David Kopáček 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

   Válečný osmiválcový Steyr je chloubou dobrovolných hasičů.                 V jednoduchosti krása – škoda, že to nepochopili tvůrci  
                                                                                                                                           dnešních Range Roverů … 



 

 

 

 

Patrně největší bublání! 
 
   Tradiční první akce příznivců a milovníků 

amerik a všeho, co k nim patří, nazvaná „První 

jarní bublání“, se koná každoročně v Jizbicích 

u Vlašimi. Jestliže občas zaskočil pořadatele i 

účastníky déšť či dokonce závěje, letos sehnali 

na počasí sponsora, takže možná byli 

zaskočeni množstvím: podle slov hlavního 

pořadatele se poslední dubnovou sobotu sjelo 

366 registrovaných aut a více než tisícovka lidí … Takže 11. ročník jizbické akce se nebývale vyvedl – a vy 

si můžete prohlédnout několik ilustrativních snímků, které nám poskytl organisator akce Petr Bellinger. 

Díky! 
 

Text: Pavel Kopáček     Foto: Petr Bellinger 
 

        Pin-ups mají dlouhou tradici a k amerikám prostě patří!              Zprava: Dodge, Cadillac, Edsel, Lincoln – navíc plné slunce a lesku! 

 

                     Majestátní příjezd Cadillaku ´60, za ním                                       Dodge ročníku 1958 zaujal fascinující zádí … 

                            Buick Riviera, zvaný „Boattail“ 



 

 

 

 
      Pick-up Dodge vypadal pod borovicemi správně „zálesácky“!                  Registrace Full-Size Chevy ročníku ´66 a jeho majitele. 

         Nefalšovaná ambulance, která u nás opravdu zachraňovala                             Ameriky pro veřejnost: Ford T-Bird Landau Coupé 

                                         životy - Chevy G30.                                                            a Chevy ElCamino během pausy při vyjížďce. 



 

 

 

 

A to je všechno? 
 
   Téměř pět desítek přihlášených vozů na sraz, kterým jsme s Pavlem zareagovali na výzvy k pořádání srazu 
čtenářů, nás naplnilo optimismem. A to i přes skutečnost, že setkání kolidovalo hned s několika dalšími 
akcemi. A tak ani páteční odhlášení šesti posádek nás nikterak nevyvedlo z míry. To až v sobotu ráno, kdy se 
na plochu areálu seřadilo dvanáct vozů. Krásných aut s rozličných let automobilové historie, s pohodovými 
majiteli, za slunečného počasí bylo …..  jen dvanáct. To překvapilo nejen nás, ale nemile i dorazivší 
účastníky, kteří se ptali otázkou z úvodu a po rozpačité odpovědi po poledni začali sraz opouštět. Řekněme 
si to upřímně – sraz se nepovedl. I když my s Pavlem jsme si na něm našli i pozitivní věci. Díky těm, kteří si 
v záplavě akcí vybrali tu naši a přijeli. 
 

Text: Michal Primák    Foto: Michal Primák a Pavel Kopáček 
 

                 Jako první se objevila Matra Simca Rancho,     Simca 5 se objevila vůbec poprvé 
                        motivace pro renovaci mé Matry.                a její přítomnost nás velmi potěšila.  
 

 
V jednu chvíli bylo víc předválečných aut než těch poválečných ☺.                    Krásná stará značka okresu Mladá Boleslav. 
 
 
 



 

 

 

 Kde je Simca, tam je Chrysler. Naštěstí jen Chrysler-Simca ☺.          Třídvéřový kombík Opel Olympia přijel ze severních Čech. 

                         Česká klasika veteránské scény…                                                       Pestrost vozů srazu nechyběla. 

 
      Německé sportovce zastupovala značka povolaná – Porsche.                                          Bavorská dvojčata… 
 
 



 

 

 

                         Interiéry veteránů jsme mohli obdivovat u otevřených vozů aneb čím mladší auto, tím víc „čudlíků“ ☺ 

                               To není zrcadlo ☺…..        Simca 1301 se přijela ukázat po skončené renovaci. 
 
 
 
 
 
 
Zazvonil zvonec…..a nejen Tatra obrátila svůj 
čumák zpět ke své garáži. Zda se bude konat 
další sraz, je otázkou, na kterou tady v redakci 
odpověď neznáme. Možná jo, možná ne. 
Každopádně si velmi vážíme účasti těch, co 
přijeli a jsme velmi rádi, že jsme měli možnost 
setkat se s těmi, se kterými si již několik 
měsíců či let píšeme. Ať již jste přijeli z Čech 
či Slovenska, ať mladším autem nebo 
předválečným vozem, za všechny z vás jsme 
vděčni. 
 



 

 

 

 

Nové museum pohledem čtenáře … 
 
   Trojicí fotografií přinášíme vám závdavek velkého 
článku o otevření nového RetroAutoMusea, jenž po 
mnoha letech dřiny dotáhl do konce pan Libor 

Kucharski. Slavnostní otevření proběhlo formou srazu 

auto- a moto veteranů bez rozdílu věku i kubatury 18. 

dubna. Mezi účastníky této akce byl i náš čtenář Jan 

Arazim, kterému tímto děkujeme za možnost nahlédnutí 

do slunného dne, plného úsměvů lidí a krásy strojů. 

Podle informací pořadatele se sjelo přes 200 historických 

vozidel a okolo tisíce návštěvníků! 
 

 



 

 

 

 

Šelma COUGARovitá 
 
   Cougar je anglický výraz pro pumu – 
zvíře, tiše se kradoucí za nic netušící kořistí, 
aby se jí nakonec dlouhým skokem 
zmocnilo, zdevastovalo a nakonec pozřelo.  
V poválečné autohistorii existovaly dva 
Cougary odlišného letopočtu, vzhledu a 
výkonu, z nichž my se podíváme do rané 
historie první generace toho pravého, 
amerického. Do první proto, že už druhá 
signalisovala to, co přijde později – kdy se z 
Cougara stane spíše obtloustlé medvídě, než 
nebezpečná kočkovitá šelma.  
 
   Velikostí Mustang, výkonem pravý Muscle 
Car. To byly poznávací znaky Mercury, který 
byl vyvíjený již od I. poloviny let šedesátých jako dražší a lépe vybavená alternativa k Pony Caru (Ford 
Mustang), ale zároveň jako nástupiště k pořízení Fordu Thunderbird, jenž stál ve zcela jiné kategorii. 
Zatímco Mustang cílil na mladou populaci, narozenou v rámci tzv. „Baby Boomu“ poválečných let, Cougar 
měl být spíše hračkou bohatších, kteří už neměli potřebu honit se s okresními policisty, předvádět řev 
otevřených výfuků mezi prchajícími chodci či riskovat své „kejháky“ v tajných závodech na ilegální 
čtvrtmíli. Cougar byl ve vztahu k Mustangu přibližně tím, čím byl Pontiac Firebird k lidovému Camaru. 
Cougar také nikdy nevyvolal občanské nepokoje během premiery, policie nemusela rozhánět davy a nikdo 
jej v den premiery nepřeplácel o 100%. Počítalo se s tím, že bude určený spíše rozmazleným synáčkům z 
bohatých rodin, tatíkům, kteří si budou chtít po boku slečny a za volantem Cougaru vyškrábat nějaké ty 
zbytky testosteronu z vadnoucích žláz, či prostě těm, kterým se tenhle trochu tajemný bourák líbil. 
   Ještě než zalistujeme zažloutlými tiskovými zprávami v zaprášených foliantech, vydejme se jako obvykle 
na podrobnější prohlídku Cougaru I. generace, neboť se budeme věnovat první modelové řadě z let 1967 – 
1970. 
   Máme před sebou nízkou, lehce připláclou siluetu dvoudveřového coupé. Spočívá číhavě přikrčená k 
vozovce, na běžných, poměrně úzkých kolech s poklicemi, které byly v základní výbavě většiny provedení – 
tedy samozřejmě žádný „podkopnutý zadek“ a kola průměru pivovarských kotlů, jak „zdobí“ svá auta ti, 
jenž zatím nepochopili, že krása tkví POUZE v původnosti. Celý exterier je podřízený šelmě, kterou v 
podobě chromovaného emblému stylizované divoké kočky najdeme na několika místech. Samotná příď byla 
v době premiery vozu námětem mnoha diskusí, důvodem pro koupi i pro odmítnutí. Je svérázná, ovšem 
takový byl celý Cougar a nakonec i všechny rychlé Fordy těch let. Uprostřed dvojice členů se svislým 

žebrováním vystupuje „nos“, vlastně ještě malý 
pršáček proti tomu, co zanedlouho uvedou do života 
návrháři pod vedením stejně „nosově“ obdařeného 
Bunkie Knudsena. Nicméně nos tu byl! A basta! A ty 
svislé mříže? Ano, někdo mluvil o kleci (nic nového – 
takhle se pojmenovávaly masky i u pozdějších 
Oldsmobilů a Chryslerů), ale zajímavá byla další 
přezdívka: nebylo málo těch, komu každý segment 
připomínal holící strojek – a to už nebohé šelmě 
zůstalo. Místo nekompromisního dravce ji někteří 
srovnávali se strojkem, s nímž si každé ráno luxovali 
hlavu … ☺. Tehdy modní vyklápěcí reflektory byly 



 

 

 

naprosto dokonale skryté za otočnými panely „holícího strojku“. Jejich ovládání nebylo elektrické, jak byste 
možná čekali, ale tradičně americky podtlakové. Navíc fungovalo tak, že při zavření řidičových dveří se 
panel světlometů samočinně uzavřel, při otevření se dvě dvojice reflektorů objevily na masce. Nebyla to jen 
bezúčelná frajeřinka, ale také test správné funkce. Pokud tedy řidič usedl a nemohl zapnout vnější osvětlení, 
bylo to znamení, že se „asi něco děje“. V téhle souvislosti musíme poznamenat, že konstrukteři nebyli patrně 
obeznámeni s lidskou touhou předvádět se. Dvojice světlometů v chromovaných pouzdrech se rychle 
objevovaly a mizely, kamery vrčely, závěrky foťáků cvakaly a diváci odměňovali výkon mrkajícího Cougaru 
potleskem a radostným řičením – ovšem jen do té chvíle, než se podtlakový zásobník vyčerpal a Merc zůstal 
strnule mžourat zpod přimhouřených klapek – do té doby, než řidič nastartoval a protúroval motor, aby se 
podtlakový zásobník zase naplnil. Tohle všechno ale řidič mohl ovlivnit a jednoduše nechat za dne 
reflektory pod kryty. Ještě doplňme, že první generace byla zároveň tou poslední, kdy se skryté lampy 
objevovaly na povel jako obsah živůtku roztoužené slečny.. 

   Nárazník byl nárazníkem jen podle názvu. Přední špice rohů karoserie a „nos“ vystupovaly více, než tenká 
a bezesmyslná chromovaná imitace ozdoby přídě. Podobu některých panelů karoserie bychom možná našli u 
soudobých Thunderbirdů, v první generaci ovšem jen náznakově. Nárazníky zasahovaly bočními 
chromovanými ploškami do předních blatníků – slícované a lesklé, efektní, ovšem v praxi naprosto k 
ničemu. Velká přední kapota měla optické dělení výstupkem v podélné ose vozu, rozšiřujícím se od předního 
okna směrem k „nosu“ vpředu, jehož šířku tady kopírovala. Poznávacím znakem té doby byla jednoduchost 
karoserií, a to i těch největších. Cougar patřil samozřejmě k druhému konci nabídky, do velikosti Tatry 603 
mu chybělo ještě deset centimetrů. Dlouhá příď, na reklamních kresbách zvýrazňovaná až do délky, schopné 
pojmout řadový dvanáctiválec, plynule navazuje na hodně šikmé a tenké A sloupky střechy. Ve versi coupé 
se jednalo samozřejmě o hardtop. Široký zadní sloupek kupodivu nevadí při couvání, plynule přechází v 
krátkou záď, v niž byste nejspíše očekávali nepříliš velký zavazadelník. Ten ale dokáže pojmout i zavazadla 
čtveřice dospělých, což o kapacitě interieru nemůžeme s klidným svědomím tvrdit. Boky nemají žádný horní 
podélný prolis, ono by to bylo i zbytečné, protože nízká stavba nepotřebuje další optické zeštíhlení a 
odlehčení. Jediným ústupkem je svého druhu ostruha v místech, kde se střetává horní hrana boků se zadním 
sloupkem. Tahle designerská fajnovost je ale natolik včleněná do designu, že ji oko bere jako samozřejmost 
a při běžném pohledu ji ani neregistrujete. Na úrovni spodní části výřezů kol najdete poměrně vysokou 
podélnou hranu, určenou spíše k ochraně boků a kliky před odstřikem nečistot než k okrasné funkci. Cougar 
se dodával s několika druhy poklic, oblíbené byly drátové, imitující klasická kola s výpletem a samozřejmě s 
pneumatikami s bílým proužkem. Přejděme k zádi: ta je určitou stylistickou variantou přídě, alespoň co se 
týče zadního čela. Uprostřed mezi rozměrnými skupinovými svítilnami je místo pro registrační značku 
(která mohla být jen vzadu), samotné svítilny vám prodejce nabídl buď s běžným světelným režimem, nebo 
s tzv. sekvenčním blikáním – při něm se jeden po druhém rozsvěcely všechny tři segmenty ve směru 



 

 

 

zamýšleného odbočení, tahle americká extrovka mohla být doplněná několika tony slavných skladeb. 
Osobně jsem slyšel (i když nikoliv na Cougaru) slavný Elvisův nápěv „Love Me Tender“, na videozáznamu 
pak i „On the Road Again“ nezapomenutelného Willie Nelsona. Zadní nárazník je stejně nefunkční a 
výhradně zdobící jako přední. Interier Cougaru (mluvíme o základní versi) je pravým opakem Mustangu, 
dvojice rozměrných kruhových přístrojů přímo vyzývá řidiče, aby si přečetl naměřené hodnoty, jinak je 
přístrojový panel naprosto jednoduchý a tím i lépe čitelný. Mimo obvyklých spínačů nalezneme ovládání 
klimatisace (na přání), krátkovlnný přijímač s dnes velmi raritním osmistopým kasetovým přehrávačem, na 
konsoli pak rychlostní páku nebo „téčkový“ volič automatiky Merc-O-Matic. Volant má navodit sportovní 

atmosferu interieru, je tříramenný s 
imitací dřeva, ovšem – soudě podle 
několika drastických obrázků nehod – 
by mu slušelo spíše více pevnosti než 
marnivého a zbytečného sebeklamu. 
Ovšem to bylo přání tehdy naprosto 
neznámé … Jakkoli jsou přední 
sedadla pohodlná, platí to spíše pro 
opěráky než pro spodní část. Ta se 
snadno prosedí a pak máte pocit, že 
lezete osmdesátkou po silnici a od 
zadku se vám kouří … ☺. Obrázky 
optimisticky prostorného zadního 
sedadla jsou spíše úsměvné, ve 
skutečnosti je vhodné jen pro menší 
děti (ty velké se na vás stejně 

vyprdnou, nakopnou vlastní Cougar a odjedou vstříc svým mladistvým snům), zadní lavice je tedy 
nejvhodnější pro umístění dvojice chladících tašek a map americké automobilové asociace ☺. 
   První generace Cougaru se dodávala výhradně s dvěma typy karoserií – jako již popisovaný hardtop coupé 
a také jako poměrně vzácný convertible. 

   Krátce k dějinám: Cougar slavil svou premieru v září 1966, to už 
ale byl podle amerických zvyklostí označený jako ročník ´67. 
Používal podvozkovou platformu první generace Mustangu, kde 
jedinou odlišnost představoval nepatrně větší rozvor. Výroba první 
verse se rozběhla ve Fordově centrále v Dearbornu. Bezprostředně 
po uvedení na trh si mohl zákazník vybrat mezi běžným modelem a 
luxusnější versí XR-7, v nabídce bylo prozatím jen coupé. Vývojáři 
stanovili jako prioritu výhradní použití vidlicového osmiválce, 
řadové „šestky“ nechali menším Mustangům. Kdyby jen tihle pánové 
tušili, že se pod kapotu divoké kočky jednou dostane bídný čtyřválec, 
asi by se raději nechali sežrat živým cougarem … �. Základní 
motorisaci představoval V8 289 cu.i. o výkonu 200 koní, z trochu 
lépe vybaveného XR-7 se zanedlouho vyvinula opravdová šelma, 
Cougar GT. Pod kapotou malého kupátka se objevil obří Big Block 
390 cu.i. (6.400 ccm) s čtveřicí karburatorů a výkonem přes 330 
koní. Samozřejmostí byly účinnější brzdy, optimalisovaný výfukový 
systém a tvrdší naladění podvozku. Celkově vzato, byl to úspěšný 
rok – na jeho konci celoamerický populární časopis Motor Trend 
udělil Cougaru titul amerického Automobilu roku. Hořká to pilulka 
pro GM … 



 

 

 

   Další ročník nepřinesl vcelku 
výrazné změny. Cougary se 
velmi dobře prodávaly, ke slovu 
tedy přišly jen nevelké facelifty 
v „zájmu“ morálního stárnutí 
modelů – ptejme se ovšem, ČÍ 
zájem je praktikovat takovéto 
svinstvo? Následky vidíme 
dodnes a bude ještě hůř … Zato 
pod kapotou se udály velké 
věci: letitý V8 4.700 ccm tiše 
ustoupil do pozadí a na jeho 
místo s dunivým rachotem 
vstoupil nový pětilitr Windsor 
V8, známý i z ostatní produkce 
Fordu. Příplatková listina se 
rozrostla o dva zajímavé agregáty, monstrosní sedmilitr 428 cu.i (335 koní), ale zejména 427 cu.i. S 

neuvěřitelným potencialem 390 koní. S tímhle 
agregátem už nebyla legrace, ti méně zdatní 
nebo vlastníci přespříliš vysokého ega by 
bývali potřebovali v dokladech k vozu ještě 
čistopis úmrtního listu … Původní 289 cu.i. 
dostal místo Popelky na úplném konci 
propagačních materiálů a dodával se k úplnému 
„holátku“ bez jakékoliv ozdoby vně i uvnitř. 
   Jakoby těch seriových koní nebylo dost, v 
dubnu 1968 opouští továrnu malá serie 
nebezpečných trhačů asfaltu XR-7 GS. To byla 
super třída, ale patnáct kousků z nich 
překračovalo snad všechno, co Mercury ve své 
síti dosud nabídl: pod označením 428 Cobra Jet 
Ram Air se proháněly bestie s výkonem 
bezmála 420 koní! 

   Rok 1969 jakoby předznamenal nadcházející čas velkých změn. Největší změnou je bezesporu příchod 
otevřené verse ve standardu výbavy XR-7. Příď i záď poněkud ztratily svou jedinečnost, Cougar přišel o 
část své image. Nový modelový rok přinesl i standardní čachry s pohonnými jednotkami, některé mizely, 
aby se objevily pod novými názvy, jiné se ztratily jen na chvíli, některé už napořád, další se objevily. To je 
ale spíše thema do odborného časopisu, nechceme vás zahlcovat čísly, v případě obecně zaměřeného 
veteranského měsíčníku zcela nadbytečnými a matoucími. Snad jen tolik, že – stejně jako u Mustangu – se 
objevila verse Boss, jenž vyústila v patrně nejznámější limitovanou edici: Cougar Eliminator. Ten jste 
poznali podle matově černého zbarvení mřížky masky, bočních „rychlých“ pruhů, předních a zadních 
spoilerů, specialních kol a desítek položek individualně vybraného příslušenství. Nepříliš známou a nepříliš 
úspěšnou se ukázala edice Sports Special. 
   Poslední námi sledovaný rok 1970 nepřinesl až tolik novinek v designu, jako spíše pod kabátem. Třebaže 
se některé náznaky obracejí zpět k původnímu nástupnickému designu, jde ve skutečnosti jen o nostalgii. 
Zlaté časy byly pryč, o tom už nebylo pochyb … Z Fordího skladu si motoráři od Mercury vybrali další 
pozoruhodný agregát, čtyřkarburatorový V8 351 cui Cleveland o výkonu 300 koní, ale pokud jste si radost z 
výkonu chtěli dopřát do sytosti, museli jste stihnout tenhle ročník. Pak už přišla motorová bída, kterou světu 
vnutili hadráčtí vyznavači velbloudího trusu … � Eliminator prozatím úspěšně pokračuje ve svém tažení, 
jeho facelift je spíš okrasný. Poslední změnou před debutem druhé generace je nabídka nových druhů barev 



 

 

 

a materiálů čalounění (možná také myšlená jako test veřejnosti na chystané interiery modelu ´71) a také 
vinylového potahu střechy (pod nímž to moc príma a rádo hnilo). 
   Druhá generace přišla na trh s podzimem 1970 a jen prohloubila zklamání, které panovalo mezi 
normálními motoristy celé Ameriy. Už tady začaly náznaky karosářské těžkopádnosti, pozorované i u 
Thunderbirdu – ze svižného a sportovního modelu se stalo auto pro nejasnou cílovou skupinu a tenhle trend 
vyvrcholil pětapůlmetrovými mastodonty, u nichž název neúnavné a bleskurychlé kočovité šelmy vyvolal 
jen útrpný úsměv. 
   Výlučnost a raritnost Cougarů první generace nejlépe vynikne v konstatování výrobních statistik: veškerá 
produkce první generace nepřesáhla 365.000 kusů … 
   Cougary, jako ostatně všechny Mercury, nikdy nepatřily k běžným zjevům našich silnic, jako třeba 
Mustangy, Camara či Full-Size Chevy. V Evropě jich zas tak moc nejezdilo, a pokud byl nějaký na prodej ve 
slušném stavu, tak za značnou cenu. Přesto se k nám dva zástupci první generace dostali. Zelený a žlutý,  
coupé z prvního roku výroby se v 80. letech sešly u známého brněnského sběratele a provozovatele amerik, 
který se žlutým pravidelně obrážel první srazy. Pak za volant usedla jeho manželka, ale od počátku 90. let už 
jezdili jen na chvilku, málokdy, a pokud ano, tak už jen obytnou Avií �. Osobně mi to bylo moc líto, žlutý 
Cougar jsem měl rád, měl úžasnou akceleraci a krásný zvuk. Ten zelený jsem nikdy v provozu neviděl, jen 
někdy v druhé polovině 80. let na návštěvě u majitele – a to ještě jen nehybně a asi už dlouho nehybně 
stojící. Cougary jezdily dlouhá léta u nás, ještě před přesunem do Brna jezdil zelený v Praze a žlutý na 
hodonínském okrese. Po smrti svého brněnského majitele se jeho kolekce dostala mezi několik zájemců, 
zelený Cougar jsem ztratil z dohledu, ale všechno jsem si „vynahradil“ při pohledu na ten žlutý, kterému se 
namísto konservace a ponechání patiny, příp. odpovědné renovace, dostalo zmršení nechutně tlustými 
chromovanými ráfky kol, zvednuté zádě a podobných ubohostí, takže nízké štíhlé coupé vypadá jak slon na 
invalidním vozíku. No, je to jen a jen vizitka současného majitele … 
   Po roce 1990 se k nám dostal ještě jeden Cougar z oněch let, měl nenápadný odstín stříbrozelené metalisy 
a na srazech se s ním jeho pražský majitel začal objevovat někdy v letech 2000 až 2001. Nemám jej, 
bohužel, na fotce, ale pokud existuje, určitě jej poznáte! ☺ 
   Tolik tedy k jedinečnému sportovnímu modelu tradiční nákladné značky Mercury, jehož první generace 
nikdy nezestárne. Vlastně ani nemůže – stárne se příchodem následníka, a jedinečný Cougar vymřel po meči 
i přeslici … 
 
Text: Pavel Kopáček     Foto: Archiv Pavla Kopáčka a Petra Bellingera 
 
Mercury Cougar 1967 
 
Motor: V8, 4727 ccm, 289 cui 
Výkon: 203 koní 
Točivý moment: 382 Nm 
Převodovka: samočinná Ford C4 
D x Š x V: 4834 x 1808 x 1316 mm 
Hmotnost: 1418 kg 
Nejvyšší rychlost: 205 km/h 
Akcelerace: 10,7 s 
Spotřeba: průměrně 16,7 l/100 km 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

     Na dragstripu Cougar dokázal hodně, ale se seriovkou měl             Škoda každého opuštěného, ale to platí o člověku i o Cougaru … 
                         společné jen náznaky podoby. 

  V českém filmu Cougar asi nejezdil, tady jej máte v bondovce.          

 „Velký“ Cougar od 
Matchboxu byl můj 
sen, společně se  
zeleným kombíkem 
         Mercury. 
 
                                                  Máte doma Cougar? Já jo, dokonce oba dva … ☺ 
 
 
 
Prostě poutač … Máte chuť vyměnit své dolárky za poježděníčko? 
 



 

 

 

       Žlutý Cougar před 30 roky a nedávno … Všimněte si, že nemá ani ta krásná původní plechová kola! A přijdou ještě horší časy … 

     Eliminator při své premieře … 
 
 
Prototyp XR-7 jako poutač a lakmusový 
        papírek lidských reakcí 
 
 
 
      Dneska už jen Hot Wheels –  
           a zdaleka to není ono. 



 

 

 

 

Okem pozorovatele 
 
   Před několika lety jsem byl u klienta, který vlastnil zastoupení Opelu. Právě mu přivezli novou 

Insignii. Vzrušeně mi popisoval, proč která křivka karoserie je tam, kde je, jaký má smysl a co má 

evokovat. Mým klientem přestal být poté, co jsem se ho s vážnou tváří zeptal, zda kvalitní a správný 

design vozu musí být oku člověka vysvětlován. Krásné auto se přece líbí a netřeba k tomu slov. Ale i 

v historii se objevila spousta vozů, kde by vysvětlivek bylo třeba. Některé prvky se časem staly běžnou 

součástí designu, jiné byly slepou uličkou. Pojďme se podívat na několik vozů, upoutávající svým 

designem. 
 
    
   Jedním z vozů, které šokovaly při svém představení, byl 

Citroën ID. Notná odvaha firmy představit tak jiný design 

slavila okamžitě úspěch a modely ID a DS šly na dračku. 

Kromě sedanů bylo vyráběno i kombi, uplatnili se i se 

svými variantami malí výrobci. U vyobrazeného provedení 

se zdá, jakoby přední a zadní část patřila každá jinému autu.   
 
 
  
 
  Karosárna Boneschi byla jednou z těch, kdo se vzhlédl 
v zakrytování předních kol. Tento karosářský prvek je nám 
znám i od českých mistrů, zejména ze Sodomkových 
Aerovek. Zde karosárna upravila Fiat 1500. Ač většina 
podobných kreací vznikala ve třicátých letech, našli se i 
v letech poválečných. Karosárna Boneschi, vzniklá v roce 
1919, vydržela až do šedesátých let, kdy byla začleněna do 
konsorcia Savio, resp. Fiat a věnovala se autobusům a 
nákladním vozidlům. 
 

Osvětlení automobilů uprostřed vozu bylo v počátcích motorismu běžné. Postupem času se reflektory 
přestěhovaly do stran, kde lépe mohly plnit svoji funkci. Ale i po druhé světové válce, kdy se design stával 
pomalu ale jistě stále více „unifikovaný“, se objevily vozy, které si šly svojí cestou. Arnolt Bristol i Tatra 
603 byly z těch, kdo tento prvek měl zakomponovaný do svého designu. U Tatry těch prvků bylo více, 
některé byly dány umístěním motoru a aerodynamickou karoserií, dle tradic značky Tatra. 
 



 

 

 

 
Že se dá designově upravit i taková část vozu, jako je 
střecha, ukazuje Plymouth Plainsman. Tento prvek nebýval 
v Evropě moc běžný, ale v Americe se objevoval. Pravda, 
nejvíce u dreamcars a různých konceptů. Někdy se dostal i 
do sériové výroby, což ale případ Plaismanu nebyl. 
Uvedený koncept byl dílem studia Ghia a zůstalo u jediného 
vyrobeného kusu, který se dochoval do dnešních dnů. 
Minulý rok byl v aukci, předpokládala se cena 200 000 
dolarů, ale nevím, zda se prodal, protože již několik let 
procházel neúspěšně aukcemi. 
 
   
 V Americe ještě zůstaňme. Padesátá léta dala za vnik 
známým zadním ploutvím, ale ani přední části vozu nebyly 
ušetřeny „designového šílenství“ ☺. U Buicku 1959 si 
můžeme všimnout například hrany přední kapoty, která se 
od blatníků ke středu svažuje a tvoří jakýsi velký úsměv 
nebo přední masky, evokující klávesy piana či asymetricky 
umístěných světel. Postupem let ale Americké vozy zcela 
ztratily svoji identitu a v osmdesátých letech se již jednalo o 
stejně nezajímavou produkci, jako kdekoliv jinde. 
 
 
I druhá polovina šedesátých let byla v Evropě ve znamení 
kulatých tvarů karoserie. Jako UFO muselo působit (a 
vskutku působilo) Lamborghini Countach. Ostře řezané 
tvary karoserie, rozměrné čelní sklo, vzhůru výklopné 
dveře, a v neposlední řadě třistakilometrová rychlost. 
Nástupce Miury nepobral její čistou krásu, spíš si zakládal 
na agresivitě, až hrubosti. Přesto se dobře prodával a zájem 
o něj byl v prvních letech větší, než sám Ferruccio 
Lamborghini předpokládal. Countach se vyráběl téměř 
dvacet let v minimálně modifikované podobě. 
 
 
  
 
  Vutotal 4CV Loabourdette1950. Co k tomu více napsat… 
Pojďme to dekódovat. Vutotal byl názvem vozu na 
podvozku Renaultu 4CV, Labourdette byl karosář, 
upravující do zvláštních kreací třeba i Rolls-Royce. Nevím, 
jaký zájem sklidila tato kreace, mě osobně připomínající 
rozpůlené a opět slepené auto. Každopádně dnes se jedná již 
jen o zajímavost a ukázku směru, který nikam nevedl. 
 
 
 
 
 



 

 

 

AMC Pacer, vyhrávající různé pofiderní ankety o 
nejošklivější auto, je i nás známý. Pravda, ne kvůli 
tomu, že by se tu ve vysokých počtech vyskytovaly, 
ale spíš pro svoji ojedinělost…a ty ankety. 
Každopádně se jednalo ve své době o odvážný počin a 
Pacer byl rozhodně zajímavou myšlenkou. Ale někdy 
zkombinovat nezkombinovatelné prostě nejde. AMC 
Pacer je dnes zvláštností, vítanou na veteránských 
srazech. Ukazuje, že ne všechna americká auta musela 
být nutně ohromná. 
 
 
 
   Předpisům, nařizujícím omezenou sériovou výrobu 
závodních automobilů, vděčíme za některé unikáty 
v běžném provozu. Mezi ty vozy, které vítězily na  
trasách rallye a zároveň se objevovaly na silnicích  a 
parkovištích měst, patřila Lancia Stratos. Malý bolid 
zaujme po karosářské stránce zakulaceným, do stran 
hodně protaženým čelním oknem, připomínající 
pilotní kabinu. Vyrobena byla necelá pětistovka 
Stratosů a dnes jsou vyhledávanou raritou.  
 
 
 
    
Bezesporu zajímavým nápadem bylo vzít veleúspěšný 
Fiat 600 a udělat z něj velkoprostorový vůz, v dnešní 
terminologii MPV. To, že nápad byl zajímavý, ještě 
neznamená, že byl dobrý. I když se Fiatů s označením 
Multipla prodalo relativně dost, a měl i nástupce, 
nevím nevím, zda to byl dobrý designový počin….asi 
jo, i když  mě osobně se designově nelíbí, ale je 
dobře, že vznikl. 
 
 
     
Aston Martin Lagonda, anglický high-tech automobil 
se mi naopak líbí velmi. Štíhlý velký vůz 
s minimalistickou přední maskou považuji za zdařilý, 
ač nebyl moc úspěšný. Mohla za to jistá 
„přetechnizovanost“ a s tím spojená nespolehlivost. 
První Lagonda vyjela v době, kdy u nás sjížděly 
z pásů Škody 100m tedy v roce 1974. Ve výrobě 
vydržely pozoruhodně dlouho. Poslední Lagonda má 
v Technickém průkazu rok 1990! Dnes nemyslitelné, 
že by se nový Passat vyráběl šestnáct let.  
 
 
 



 

 

 

   
 
 
 Mini a  mikroauta přinesla spoustu tvarově 
zajímavých automobilů. A to nejen v produkci 
„samodomo“, ale i v té sériové. Velmi přehledný 
článek o těchto vozítkách jsme vydali v jednom 
z minulých čísel. A tak se ani k Fuldě na obrázku 
nebudeme víc vracet. 
 
 
 
 
    
Zakázkové stavby přinesly i zajímavější kreace, než 
je tato podivnost. Z vcelku úhledného gétéčka 
Ferrari 365 GT 4 vytvořili u Felbera tento …no jak 
to slušně nazvat…. Veškerá elegance je fuč, zadek 
působí jak laminátová nástavba na pick-up. Inu ne 
každý je Pininfarina, že? 
 
 

 
 
 
    
Že i maličkostí se dá zkazit povedený celek, ukazuje 
Mini Crayford. Že povedenému autíčku Aleka 
Issigonise uřízli střechu, by asi bylo ok, proč ne. Ale 
k čemu slouží ty „nozdry“ na čumáku? Jednoduchá 
účelná elegance dostala na frak a Mini se musí 
smířit s tímto „postižením“.  
 
 

 
 
   Ač by tento článek mohl být nekonečný, já ho po 
čtyřech stranách ukončím letitou, slavnou a dnes 
neexistující značkou Panhard, konkrétně modelem 
PL17. Tento model považuji za tak ošklivý, až je 
vlastně hezký. Design vozu na mne nepůsobí 
rozháraně a absence masky je nakonec i roztomilá. 
Jednoduchý a přesto designově zajímavý Panhard je 
u nás vcelku neznámým vozem. Ve Francii se s ním 
však dodnes lze setkat na každém, trochu větším 
srazu. Vyráběl se nejen jako sedan, ale i v provedení 
kombi. 
 
Text: Michal Primák               Foto: Archiv autora 



 

 

 

 

Barrandovské nesmysly aneb v zajetí filmových bludů 
 
   Patříte mezi diváky, kteří se nechají unést dějem filmu, ponoří se do něj a přestávají vnímat? Nebo jste tací 
(jako já ☺), sice naoko film prožívající, ale v každém momentu podvědomě připraveni registrovat 
jakoukoliv nepatřičnost – ať již v logickém sledu, v hanebných nedobových prvcích či celkem vzato 
nevinném zrcadlení štábu? Tomu poslednímu zabráníte denní kontrolou natočeného materiálu či ve střižně, 
dnes ovšem také digitalně. 
   Začněme tím, že film, předkládaný divákovi za vstupné, je de iure i de facto zbožím jako každé jiné. Tady 
ovšem narážíme na některá zákonná ustanovení, která u filmového představení neplatí – příklad: jdete si 
koupit košili a zjistíte, že má jeden rukáv kratší. Vrátíte zboží podle reklamačního řádu a dostanete zpět 
peníze či bezvadný výrobek výměnou. Totéž platí i při nákupu žvýkačky nebo auta. A teď si vezměte: díváte 
se na snímek, u nějž zjistíte naprostou neprofesionalitu, odfláknuté sceny a nikde ani stopu námahy, kterou 
si má produkce (potažmo odborný poradce u každého filmu) dát, protože i na tohle pamatuje rozpočet. 
Bezvýchodná situace … 
   Proč se ve filmech, při jejichž natáčení se utratí desítky milionů, stále objevují chyby? Nota bene takové, 
kterým předejít nestojí příslovečný „majlant“? Staví se kulisy za statisíce? Ano, ale proč už není pár 
stokorun, aby majitel historického vozu mohl demontovat blikače a zamaskovat otvory v blatnících, pokud 
se film odehrává třeba těsně po válce? Proč se objevují vozidla, jež ještě patnáct či dvacet let nespatří světlo 
světa? To je jednak hloupostí nebo liknavostí „poradců“, ale také nepotismem a „strýčkováním“ mezi 
majiteli oldtimerů, neboť půjčování vozového parku do filmu je odjakživa dobrý job. Existují snímky, snad 
natočené kvůli zvýšení hotovostního zůstatku sběratele, protože jiná, než jeho auta, se tam neobjevují … 
Ona už před desítkami let se z členů klubů, kteří si také říkali „veteranisté“, vytvořila klika či jakýsi druh 
„uzavřené společnosti“, která si v hamounství a chrapounství mezi sebe nikoho nepustila. Není potřebné 
auto? Nevadí! Dáme jiné, divák je blbec a ničeho si nevšimne … 
   Když budete celý pracovní den stát u stroje a vyrábět součástky, musejí tyto odpovídat mnohdy 
mikrometrickým standardům. Zmetky se nepřipouštějí a mohl byste být sankcionován... Je vaše manželka 
pokladní ve velkoprodejně? Pokud se splete a vrátí nazpět méně, ihned se každý ozve … Jste řidič z 
povolání? Pak váš špatný výkon práce „ohodnotí“ policie, správní orgán či soud. Anebo už také nikdo, 
protože to může být vaše poslední nekvalitně odvedená práce … Tak proč se podobné nároky nekladou na 
člověka, zodpovědného za kvalitní odvedení filmařského řemesla? Je přece jednoduché veřejně poukázat na 
dané místo ve filmu, a říci: „Jo, tak tady jste se, pánové a dámy, sekli! Tohle sem nepatří!“. 
   Ale abychom byli spravedliví, tohle je celosvětová záležitost. Doslova záplavou katastrofálních chyb jsou 
zavalené snad všechny bondovky (tedy: asi – viděl jsem jen ty, kde Bonda neztělesňuje jeho poslední 
představitel), trilogie o Fantomasovi je plná takových trapasů, že milovníkům francouzské autoprodukce 
vstávají vlasy hrůzou, americké filmy jsou tradičně snůškou těch nejhorších tupostí, neboť je známo, že 
průměrný „Amík“ sotva ví, kde leží Evropa, naprosto mu tedy nevadí „válečný“ film, kde představitelé Třetí 
říše jezdí v americkém Marmonu, který má místo chladičové figury hákový kříž, kde souboj amerických a 
německých vojsk probíhá v naprosto totožných tancích typu Sherman, z nichž polovina má bílou hvězdu a 
druhá polovina opět hákový kříž na pancíři věže (ani ten tzv. „trámový“ tam není …). V produkci tehdejších 
socialistických států dosahuje prim nejspíše sovětská kinematografie, ovšem tamním mužikům, do 
bezvědomí zlitých utrejchem, vydávaným za vodku, nevadí přeměna Volgy 2402 na Volvo 245 pouhým 
připevněním šikmé chromované lišty napříč přes masku ☺ … No a naše tvroba … K odplivnutí – 
nejhoršími paskvily jsou tradičně serialy s velkým rozpočtem, např. Mjr. Zeman, ale i Sanitka (těch hrůz!), 
po řemeslné stránce jinak kvalitní Dietlova Nemocnice také selhává, a těm, kdo se jen trochu orientují v 
dobových realiích (nejen automobilových) se dělá nevolno při spatření některého z dílů Zdivočelé země … 
Nejlépe jsou na tom dobové filmy, ztvárňující tehdejší realitu – až na výjimky je v nich chyb poskrovnu. To 
ale neplatí o válečných snímcích, kde se sovětské tanky prohánějí po bezvadném asfaltu, na plátně se míhají 
zřetelně poválečné pragovky RN či dokonce maskované Garanty z 50. let a slzy smíchu a hrůzy se mísí při 



 

 

 

zhlédnutí filmových německých tanků typu Pz.KpfW VI (Tiger), které se vyskytují kdykoli a kdekoli, 
třebaže mnohem početnější byly předchozí typy. 
   Ze svého archivu několika tisíc filmových nesmyslů jsem pro vás udělal víceméně náhodný výběr, 
přičemž jsem se omezil na výhradně československou a českou produkci. 
   Přeji mnoho zážitků, a vy od filmu – NĚCO S TÍM, SAKRA, DĚLEJTE !!! 
 

Text: Pavel Kopáček      Foto: Archiv autora 

Podívejme se na toho hrdinu Zemana! Pátrá, pátrá, lumpy chytá – ale ani si nevšimne, že má během jedné cesty pokaždé jiného Kaďoura! ☺ 

Úžasný film „Tichý Američan v Praze“ se odehrává hned po válce.        Opět mjr. Zeman a opět krása, až se dělá nevolno: rok 1951 a 
Takže to je důvod k použití Daimleru původem z britské ambasady,        Ford Taunus (G13), navíc „doplněný“ maskou z Cortiny Mk.I 
                               vyráběného od roku 1959!               a sanitní Škoda 1201 V KRÁTKÉM PROVEDENÍ !!! Je úděsné, 

   kolik paskvilu se vejde do jednoho filmového okénka! 
 
 
 
 
Zlý muž (Petr Haničinec) čeká na „Dámu s erbem“ ve stejnojmenném dílu Mjr.Zemana, 
odehrávajícím se v roce 1959. Je tedy naprosto namístě, když tam tupé barrandovské 
hlavy použijí Opel Admiral, představený až o pět let později, navíc s předkem, 
poznamenaným havariemi a českým kutilstvím. Vůz pocházel z autoparku filmových 
studií a hrál v mnoha filmech 
 
 
 



 

 

 

Tohle je nádhera veliká a rok 1964!!! Zemanovské nekonečno v dílu            Stejná episoda, stejný rok a stejná ulice, tedy 1964: 
„Pán ze Salzburgu“ - před secesním hotelem Paříž postává běžný                  1000 MB, které by se mělo premierově lesknout, 
 obrázek pražské dopravy těch let: škodovky 100/110 a dokonce             je natřené hovnivou žlutí, opotřebované, a partnery mu 
   Zastava! Jaký to superman v podání Vladimíra Brabce, když             dělá Wartburg 353 Tourist a dokonce Vůz roku Renault 16!!!!                      
vypátral v Praze auta, která zatím nejsou ani na špionažních fotkách!                                     Už tehdy v Praze 
 

Šok, nevolnost a večeře v klíně! To jsou následky sceny z poslední episody, zvané Růže pro Zemana … Škoda, že nenatočili ještě dodatek pod 
názvem „Kopanec pro poradce“. MB 240 D už značně jetý a očouzený (v roce 1974!), couvá z řady aut v podzemních garažích, kde míjí celou 
flotilu modelů, které tou dobou mohly být JEDINĚ V PRAZE, zatímco ubohý zbytek světa si na jejich debut musel ještě dlouhá léta 
počkat … Závěrem sceny se MB W 115 ZÁZRAČNĚ promění v MB W111 a po několika kotrmelcích z travnatého svahu vybouchne, třebaže se  
                                                                                       tak málokdy stane … 

Už ani nevím, který z filmů raných 50. let to byl, ale upoutala mne scena, kdy 
hezká slečna nasedá do škodovky 1102 Faux Cabrio, aby o několik vteřin vystoupila z předchozího modelu 1101! Podivné … Skutečně podivné … 



 

 

 

Krátká scenka z kteréhosi filmu z konce 80 let; je možné, že v něm hráli i Lukáš Vaculík a neodolatelný, božský a kupodivu dosud Oscara 
nevlastnící Sagvan „Sagi“ Tofi … Hezká slečna vycouvá s Fiestou, následuje střih – a my vidíme, že jí někdo během dvou vteřin přehodil SPZ!!!  
                                                                                          Že by sběrači kovů? 

Bez Zemana ani ránu, čili „Modrá světla“ a rok 1963. Fiat    „Pán ze Salzburgu“ 1964 – a my se nestačíme divit, kde se tam najednou 
   850 coupé je tedy NUTNÝ! Dobově naprosto zapadá …          vzal ŠL 11 Turist, Volga 24 a v pozadí dokonce VAZ 2103!!!! Je vidět, 
   Stejně by měli zapadnout tvůrci a už nikdy nevylézt …                      že Barrandov zaměstnával skutečné futurology! 

 
 
 „Modrá světla“ a rok 1963. Celé prostředí opravdu vypadá 
jako nefalšovaný Hamburg oněch let a už vůbec ne jako lehce 
unavená atmosfera východoněmeckého Rostocku … Plymouth 
Valiant 1966 jsme už dávno čekali a jen nás překvapí, že se 
neobjevil už dříve … Délka vlasů a oděvy NAPROSTO 
ODPOVÍDAJÍ realitě roku 1963 … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

     MB W115 musel v bývalé DDR řádit prototypově a navíc bez               Máme tady Nemocnici na kraji města a osudovou bouračku hokejisty 
     maskování!!! Jinak totiž není možné, aby se objevil v části            Přemysla Rezka (Viktor Preiss). Nic nevadí, že Renault není natolik 
                        z roku 1970 Zemanovské epopeje …                          poškozený pro tak rozsáhlá zranění, nevadí, že kolem není střepinka 
                                                                                                                           skla, nevadí, že jsou svodidla netknutá … 

Vivat Zeman!!! „Konec velké šance“ a rok 1957. Jak dobově působí      Člověk by čekal, že alespoň v serialu o sanitkách budou jezdit 
  dopravní značky na kovových tyčích, bíle natřených, směrové             správné typy aut. Šalebná úvaha, protože – jak vidno – i tady 
  cedule let sedmdesátých (neměly být náhodou žluté s černými        se objevila Škoda 1201 v krátkém provedení … Je ale velmi zajímavé, 
  nápisy a lemováním?), PLASTOVÉ PATNÍKY (!!!), přepychový            že „tvůrci“ naprosto opomenuli legendární 1202 STW,které 
         asfalt na široké vozovce, a podobné nechutnosti … �                      jezdily v Praze ještě v polovině 70. let naprosto běžně … 

 
   Film „Sestřičky“ a sanitka jako vystřižená z dobového prospektu.   
Co to  je na oknech? Žalusie z paneláku? Kde je výstražná signalisace?  
                          „To je hnus“, řekla by stará Keliška … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Záhadná proměna Fordů v „Dívce na koštěti“! Asi opravdu neuměla čarovat, protože prchající kluci  se před kamerou mihnou v krásném 
zlatém SEDANU Ford, ale na dalším záběru „tentýž“ Ford přijde o dvoje dveře … To je cestou zavařili? Nehledě k dalším hanebnostem … 

           Blanka Bohdanová v 11. dílu Mjr.Zemana – rok 1954.                        „Obecná škola“ a třída, jedoucí na výlet Pragou RN! 
   Škoda 1101/1102 STW dobově odpovídá, ale nebyl by to „Zeman“,      Rok po válce jsou oranžové blikače na čele kabiny samozřejmostí !!! 
 kdyby aspoň to nebohé auto nedoplnili zadními svítilnami z 1202  
STW. To je tak složité je odmontovat a nahradit něčím přijatelným? 

 
 
Tak se nám soudruh Zeman žení a k tomu ještě ve Varech! Tam 
se po kolonadě prohání RT „Kuka“ s oranžovou kabinou, jak bylo 
tehdy naprosto „běžné“ … Autobus AEC je z roku 1966 a byl 
provozovaný ČSAD. Takže je v roce 1962 „naprosto dobový“ …   
           Jakže to říkal generál v „Cerných baronech?“ 
                           „Chce se mi zvracet ...“ 
 

 
 



 

 

 

 Na svatbu si v roce 1962 mjr. Zeman objednal mnoho vozidel,            Jiří Adamec v roli řidiče dálkového tahače Berliet 250 TR 
  m.j. i typicky oranžový Fiat 128, který mu italská automobilka           ve filmovém roce 1957. Tvůrci zemanovské parodie na realitu 
                   poskytla patrně z prototypové zkušebny …                      překonali sebe sama. Zrovinka tenhle Berliet se koncem 60. let zúčastnil   
                                                                                                         výběrového řízení na dodávku velké serie tahačů pro ČSSR, spolu  
                                                                                                            s Dafem, aj. Vyhrálo sice Volvo, ale Berliet tu zůstal (osobně pamatuji).   
                                                                                                        Takže jej určitě pamatují i ti mnohem starší, protože vidět po ČSSR 
                                                                                                           jezdit tahač Berliet více než deset let před jeho debutem musel být  
                                                                                                                                               ohromný zážitek … 
 
 
 
 
                                                                                                         Máme tu komedii z prostředí mafie „Buldoci a třešně“. Co uděláte, 
                                                                                                            potřebujete-li do filmu „západní“ náklaďák? Nevypůjčíte si některý 
                                                                                                              z těch, co tu jezdily, ale pomalujete běžný Liaz tak, že vypadá jak na  
                                                                                                                        šibřinkách, popřípadě při útěku z blázince … 
 
 
 
 

Panoptikem obludností je filmová verse Páralova románu „Muka 
obraznosti“. Děj se odehrává v roce 1957, což nic nebrání, aby se 
plátně nemíhala auta, která ještě spí v dalekém budoucnu. Vrcholem je 
ale Buick LeSabre 1963, který na plátno vklouzl i s chroptivým zvukem  
    vznětové Avie, jejíž čtyřválec mu jistý barbar implantoval … 

                                                                                                                                     Barbar dosud žije, Buick nikoliv … 
 
 
Zeman vždy a všude! Další posedlostí „tvůrců“ jsou Cortiny. Tahle Mk.II s Tuzexovými pneu se vyskytuje v několika dílech, tady – v části „Pán 
ze Salzburgu“ (1964) je v rukou zdatných příslušníků StB. Jedině oni si tehdy mohli dovolit Cortinu, které do premiery chyběly ještě celé dva  
                                                                                                     roky !!! 



 

 

 

                                   Dobovka                                                                    Z hluboké historie 

 Novotou vonící Vírská přehrada a vozidla těch movitějších: 1201 STW,                Předválečný Talbot musí okouzlit snad každého … 

Wartburg 311, Anglia, předválečný Fiat (nebo Simca) a dvě „kývačky“ 

                                    Potkali jsme                                Soutěž 
       
Nejrychlejším správným luštitelem je 

Peter Biró. Interiér je z Facelu Vega. 

 

 
 

 

 

 

 

Tři auta – tři značky,  

ale které? 

 

 

Odpovědi opět na  

pavel@simcacentrum.cz 
 
 
 

           Na Petřinách jsme viděli poněkud opelichané Porsche. 
           

                                     Zatím v renovaci                         Takhle po renovaci 

 Přerušená renovace malého Steyru 50, ale doufám, že za těch třicet  

                          let od vzniku snímku už vyjel … 



 

 

 

                                  Česká mrtvolka                                                 … a tak vypadala jako nová 

                      Nedaleko Písku stojící „tisícovka“ nedávno zmizela, takže nezbývá než doufat, že se vynoří zase v plné kráse. 

 

                            Zahraniční mrtvolka                                            … a tak vypadala jako nová 

Dneska už je střecha prázdná, VW bus zmizel a jeho známou podobu si připomeneme už jen z dobového tisku.   
                      
                     Předválečná mrtvolka               …a tak vypadala jako nová 
         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                     Dávno tomu, kdy jsem na jednom dvorku vyfotil čtyři veterany, mezi nimi i nepojízdný a ztrouchnivělý Opel P4 … 



 

 

 

    Hrálo ve filmu                                                 Z archivu čtenářů 

„Velká filmová loupež“ a Plymouth Fury, který v této sceně, namísto                    Fotku naleštěného VW, čekajícího na zákazníka,  

                   Karla Heřmánka, řídí tehdejší majitel.                                                         nám poslal p. Oto Kadlec! Děkujeme! 

                                                                                           Z prospektů a reklam 



 

 

 

                             Těžká vozba       Auta našeho dětství 

      Těžkotonážní ZIL 157 v provedení tahače podvalníku                   Z vlastních garáží jsem vytáhl Citroën DS, dodnes plně funkční ☺ 

                               s raketou (ten ale není). 

 
Užitková prospektovka 

Text: Pavel Kopáček                       Foto: Pavel Kopáček a jeho archiv 



 

 

 

 

Věkový sestup 
 
   Možná to znáte také … Jednoho dne 

se vám naskytne možnost nasednout – 

NE! Znovu: dosud znáte jen auta, do 
nichž se NASEDÁ – do některých 
snadno, do některých obtížněji, no a do 
těch nejnovějších … Vždyť to znáte a 
můj názor na tyhle „vozdoby“ také … 
���� A pak jednou stojíte tváří v tvář 
automobilu s oddělenými blatníky, 
masívní konstrukcí, bezmála 
dvoumetrové výšky, otevřete dveře 
velikosti chrámových vrat a 
VSTOUPÍTE dovnitř, PROJDETE SE 
v interieru, rozhlédnete se, kde byste nejraději seděli, A VYDÁTE SE TÍM SMĚREM.  
 
   Dnes taková auta nejsou, už nikdy nebudou, takže si považujme těch, která nám zůstala. S podobnými 
parametry jsou to zejména předválečná vozidla americké produkce, potom skoro celá generace britských aut 
30. let, počínaje nižší střední třídou, zastoupenou třeba Austinem a konče zakázkovými karoseriemi RR, 
Bentleye, Daimleru či největších Vauxhallů a Roverů. Pak už toho v Evropě moc nebylo. Německá produkce 
– a to ani ta nejdražší – nerostla do výšky, ale do šířky a délky, italské značky byly až na čestné výjimky (a 
ty nepřežily hospodářskou krisi) nízké, Francie také snižovala a tehdejší spíše symbolická produkce 
Švédska, Nizozemí, Belgie, atd. vás patrně nepotká … ☺. 
   Takhle jsem se já asi před čtyřiceti léty setkal s mohutnou karoserií, do níž jsem si mohl sednout, přes 
kterou jsem nedohlédl ani na tátu, ale jízda, byť i na zadním sedadle, mi byla odepřená. A tak někde hluboko 
uvnitř dřímal neklid a poťouchle čekal na jiskérku, s níž by zapálil stravující žár touhy po nepoznaném … 
Dlouho se zdálo, že bude spát navždy – a to jsem za život potkal a prolezl stovky předválečných aut – 
dlužno ale dodat, že většinou středoevropských rozměrů. Až jsem se na jednom z amerických srazů mohl 
posadit do majestátního Hudsonu Custom Six 1937 – a touha byla tady! Volant jako kormidlo, metrová 
páka, pedály hluboko jako vrak Titaniku, sedadlo, na něž bych se vešel i s chůdami, a zadní lavice, s jejíž 



 

 

 

osádkou komunikovat bylo by patrně možné jen pomocí megafonu či krátkovlnné vysílačky. To bylo ono, to 
byl ten impuls … 
   Když jsem doma oznámil, co mě to chytlo, manželčiny oči 
opsaly ležatou osmičku, ústa zašveholila cosi o bláznech … U 
kamaráda Luďka jsem našel mnohem více pochopení – ale tak 
už to bývá … ☺. Ale kde hledat a za kolik? Ne že by tyhle 
objekty nebyly k mání, ale těch peněz, hotový nesmysl … A 
pak se zase přitočila lišácká soudružka Náhoda: kvůli jakési 
Fordí drobnosti se stavil jeden tehdejší známý, a u kávičky se 
jen tak letmo zmínil, že ve vsi, kde žijí rodiče, má jeho 
kamarád Buick. Zařičel jsem radostí, v tu chvíli mi bylo jedno, 
jaký, který a čí – hlavně, že to byl Buick! Následující věty mě 
ale měly vrátit pevnýma nohama na matičku Zemi: „Vono je to 
předválečný, ale není to celý, jeho táta tomu kus uříz!“ A jéje, 
prokleté české ručičky, buďtež nastokrát přeražené! Namísto 
renovace zprznění majestátní karoserie … No ale bylo to pár 
kilometrů za mým tehdejším bydlištěm, takže jsme se tam s 
Luďkem jeli podívat. No, jak to jen popsat? Prošli jsme 
nevábnou chodbičkou na bohatě zasněžený dvorek … a … a … 
a … a tam stálo COSI, přízrak z horroru, automobilový mutant, 
detroitská zombie, kříženec pekel – no něco 
nepředstavitelného. Ano, Buick ročníku 1939, jemuž se kvůli 
tvaru dvoudílné masky ve Státech přezdívávalo „Sloní uši“ … 
Buick to byl, ale otevřenější, než dávno chlebem dokonale 
vytřená konserva od játrové paštičky. Karoserie neměla okna, 
ale větší nedostatek spočíval v tom, že ji otec majitele uřízl za 

předními dveřmi, vzniklý otvor ponechal volný jako u 
plážového vozítka, a jelikož nedosti na tom, zkrátil ještě 
chassis. Následně se odebral na věčnost. Po odklopení 
utrženého křídla kapoty byla vidět zasněžená plocha dvorku, 
nádherný řadový osmiválec už asi dávno pěl žalmy na 
nebeských highwayích. Zbytek karoserie vydrancovaný 

takřečeno „nonplusultra“, kol jsem se taky nějak nedopočítal, a 

v neveselých úvahách mě nepotěšila ani otázka majitele: 

„Támhle je ještě spodek z Minora, nechcete ho k tomu?“ Bože, 

Bože – jak vyjádřit rozměr všeničícího primitivismu? Ještě 

jsem se dověděl konec té truchlohry – pachatelem oné 

ohavnosti byl majitelův táta, chtěl totiž z luxusního vozidla 

zrobit valník, kterým by vozil hnůj na záhumenek! Chtělo se mi plakat a chce se mi znovu, byť je 

popisovaná událost stará již dvě desítky let … Zpátky byla neveselá cesta. Doma mě manželka přivítala 

hřejivým úsměvem a slibným pohledem – no bodejť by ne, když jsem sice přijel špinavý, na botách 

slepičince, ve vlasech pavučiny, ale BEZ VRAKU! Protentokrát … 
   Přešla zima, rozkvetlo jaro milionem alergenů, a mně ta troska pořád nešla z hlavy. Snad každý den jsme 

na ni s Luďkem v řeči narazili. No, co dodat, prostě se jednou pro Buick jelo, no … Další známý poskytl 

auto s plaťákem a své řidičské služby, já jsem osedlal černou Simku Arianu Princeznu a vyjeli jsme vstříc té 

hrůze. Ano, hrůze – neboť zmizelý sníh odkryl bez milosti další detaily toho ocelového netvora. Jen ta 

maska – byla naprosto přízračná, když jste si před ní stoupli či přidřepli, a zadívali se do prázdného místa, 

kde bývala žebrovaná výplň, zdálo se vám, že hledíte do jícnu pekla či zákopů nepřátelské armády …  



 

 

 

   Jenomže tohleto všechno stálo na dovedné a masívní konstrukci z volně ložených betonových tvárnic a 
polen. Žádný Buick nikdy nebyl peříčko, i když ho půlka chyběla. V mých rukou se objevil foťák, v kapsách 
se ohřívaly obvyklé tři roličky filmu, kamarádi popadli beranidla, dlouhé trámy jako sochory a začali 

opatrně bejčit. Sice už toho na Buicku moc ke zničení nebylo, ale také neexistoval důvod, proč ho násilně 
shazovat na zem. No tak asi po hodině spočinula uhynulá velryba spodkem na zahovněném dvorku a nás 
čekala další operace – totiž, jak dostat (nikoli tatínka do polepšovny) Buick do strmého kopce zadní brankou 
přes zahradu až k cestě, kde byl přívěs. To jsme ještě netušili, že zničením krásné ameriky nedosáhl 
nebožtíkův technický um vrcholu. Odkudsi ze stodoly se ozvalo typické hrčení Zetořího motoru – a hrome! 
Na záhumenek vyjel záhadný stroj s malými předními a velkými zadními koly, korunovaný prosklenou 
budkou Zetoru řady 69. To ostatní připomínalo steampunkové ztvárnění mechanismu kosmické lodi. 
Brumlající obejda přijela až k nám a na mou koktavě položenou otázku majitel s vítězným úsměvem 
odpověděl: „Jo, kola a bouda jo, to ostatní tatík nakrad v družstvu“ Jsou to ale někdy propletence, že jo? 
Hrůzný traktoří zlotvor se zapřáhl lanem za torso Buicku a to se zádí napřed začalo sunout vzhůru k cestě. 
Luděk se snažil volantem přimět kola k přímému 
směru, ale stejně za námi zůstala brázda, jakou 
tahle vesnice naposledy spatřila při rozorávání 
mezí počátkem 50. let … ☺. Nakonec vše 
dopadlo dobře, vrak se octnul na plaťáku a jeli 
jsme. Domů ne, to prostě nešlo, rozlícená 
manželka bývá horší než nečekaný dopad 
asteroidu. Jak už jsem párkrát předeslal, měli jsme 
s Luďkem tehdy pronajatý kravín jako sklad a 
supiště. No jo, jenže to předpokládalo aspoň plný 
počet volně pohyblivých kol na jakémkoliv vraku 
– takhle nebylo síly tam Buick dostrkat, a i kdyby, 
co pak? Nene, na to se musí jinak, a jak uvidíte, 
opět nám náhoda zahrála do noty. Ke kravínu totiž 
přiléhal bývalý menší statek, uzavřený do U a 
zabarikadovaný kastlí z Volgy a Fiatu. Ten statek patřil motocyklovému klubu, kde jsem měl (a snad ještě 
dosud mám) řadu výborných známých i kamarádů. Takže pivem a lihovinami nasáklý, vůní nespočetných 
ohňů a pečeného masíčka dýchající, a ozvěnou jadrného zvuku motocyklů dosud burácející dvůr poskytl 
našemu torsu útočiště. 
Zapomněl jsem se zmínit o ceně – pokud to tedy vůbec byla cena: za tohle trojciferné číslo byste si dneska 
pořídili přibližně sedm krabiček cigaret hodně levné značky … ☺ 



 

 

 

   Majitel vleku zatím vypřáhl, odjel s tažným vozidlem a vrátil se s Máňou, krásným Zetorem 3011 červené 
barvy, který nám už mnohokrát přijel na pomoc, když stávkovaly žhavičky pragovky „Ereny“ či se stala 
podobná lapalie. Se skřípěním sjel Buick z vleku a dovléci jej traktorem na dvorek bylo otázkou dvou či tří 

minut. Rychlé rozloučení a poděkování, a domů! 
Válečkem na nudle jsem nedostal, manželka věděla, že je 
to kus nepojízdného železa, a – jelikož ženy rozumějí 
všemu nejlépe – okamžitě odhadla, že naše společné síly a 
peníze nestačí na zprovoznění. Měla pravdu, holka moje 
zlatá … A jakou! Potvora Buick tam stál při zdi, a my s 
Luďkem jsme pořád spřádali plány na jeho přeměnu v 
něco smysluplného – nejlepším řešením se nám zdála 
stylová odtahovka. Ale sen zůstal snem, dokud se u mne 
na návštěvě neobjevil kamarád Jura, který měl podobné 
automobilově sebevražedné sklony jako já, a byl schopný 
přivléci domů jakoukoli mechanickou mršinu libovolné 
velikosti počínaje starterem a konče troskou říčního 

remorkeru ☺. Buick se mu moc líbil a mně se moc líbilo, že se mu líbil! Tak jsme si plácli a Jura přijel s 
vlekem zrovna ve chvíli, kdy jsem nebyl doma. Takže to nejveselejší znám jen z jeho vyprávění a fotek, z 
nichž některé uvidíte také. V oné vsi, kde Buick 
„garažoval“, neznal nikoho, a ani ten známý s červeným 
Zetorem třicítkou nebyl doma. Po mnoha marných 
dotazech našel kohosi s nakladačem chlévské mrvy, jehož 
zlanařil tehdy poměrně velkou bankovkou. Z fotek sami 
vidíte, jak se troska Buicku bezmocně houpá na 
sevřeném drapáku, než spočinul na vleku za Jurovým 
Nissanem a nakonec našel útočiště mezi podobně 
postiženými vozidly v jeho hangáru. Tak Buick nakonec 
odjel, a já jsem asi pod dvou letech Juru navštívil – a 
představte si, co jsem uviděl jako první věc na jeho 
„place“: na korbě jedné „Barči“ 706 R trůnil Buick a jeho 
ďábelská maska si mě nelibě prohlížela. 
   Nakonec – věřte nebo ne, Jura nakonec dokázal trosku 
zpojízdnit – našel kola podobného rozměru a sehnal letitý šestiválec Opel, konstrukčně téměř totožný s 
předválečným šestiválcem Stovebolt Six, montovaným do základní řady Chevroletů Master. Pravda, do 
řadové osmičky hodně daleko, ale to auto FAKT JEZDILO !!! Jura to opravdu dokázal a má za to dodnes 
ode mne hluboký obdiv. No, ale stalo se, že se se svým obchodním partnerem nepohodl, došlo i k citelnému 
odlivu jeho peněz a celá kolekce musela z domu (i z placu). Jak jsou ty osudy našich potvor a mršin 

podobné … ☺. Buick se tedy stěhoval do nového 
působiště v pražských Chabrech, kde sídlil autopark 
Jardy Z., sběratele amerik a zajímavých vozidel. 
Jarda nás bohužel před několika léty navždy opustil a 
jeho syn (podle slyšeného) Buick prodal do Brna. Už 
jsem jej vlastně nikdy neviděl, ale na několika 
webových stránkách jsem si prohlédl pár fotek z 

nádvoří jakéhosi brněnského arealu, kde stál zelený 

Chevy Monte Carlo, pár dalších amerik a nějaké 

vraky. A na druhé straně – opět u zdi – náš bývalý 

Buick, snad ještě zbídačelejší než v okamžiku, kdy 

jsem ho zahlédl poprvé pod sněhovou nadílkou. 

Pozemek s arealem snad měl patřit pánovi, který si 



 

 

 

říkal Robertone. Pokud tyto mé theorie nejsou správné, omlouvám se a prosím, aby mi věcí lépe znalí 
objasnili skutečnosti. Dále bych byl rád za jakoukoliv fotku Buicku při jeho brněnském pobytu, protože se 
mi do duše vkrádá neodbytná domněnka, že polovičatý Buick z Vysočiny to má za sebou … 
   Pokud ne, přeji mu vše nejlepší do budoucna, pokud ano, nechť je jeho spočinutí lehké a úlevné … 
 

Text: Pavel Kopáček     Foto: Pavel Kopáček, Jiří Peroutka 

 



 

 

 

Lidová vozítka díl pátý 

 

Frada 

František Adámek, majitel modřanské 
autodílny, sestavil poměrně sympatický 
vozík, poháněný opět motocyklovým 
motorem, v tomto případě jednoválcem 
Sachs o objemu pouhých 97ccm. To 
umožnilo max. rychlost 40km/h. Ač 
karoserie je z těch líbivějších, ostatní 
výrobci již byli o něco dál. 

 

H.V.M. 

Pod tímto „kódem“ se skrývá dvojice 
Miloslavů, Hokeš a Vejvoda. Ti 
zkonstruovali podvozek miniautomobilu. 
Zda se jim podařilo jej i okarosovat a vozík 
uvézt do provozu mi není známo. 
Jednoduchou konstrukci doplňoval motor z 
„dvěstěpadesátky“ Jawy. Na podvozku je 
patrné, kde se dvojice inspirovala.  

 

Ilore 

Dvoumístnou tříkolku se zamračenou tváří 
sestrojil student Volém Röschl z Plzně. Na 
fotografii je vidět, že vozík má již registrační 
značku. Je tedy patrně jedním z těch miniaut, 
která se dostala až do běžného provozu. O 
pohon Ilore se stará dvoutakt Ilo o objemu 
200ccm. Ani v tomto případě není známo, 
zda se vozík dochoval.   

 

 

Text: Michal Primák   
Foto: Archiv Dalibora Feuereisla  
        



 

 

 

   

 Obměna autoparku  (pokračování) 
 
 
   Smolný výlet na francouzský mezinárodní sraz v Pyrenejích měl ten dopad, že jsem se rozhodl mít raději 
jedno perfektní auto, než deset takových, se kterými nemusím dojet. Prodal jsem vše, jen zelenou Tagoru 
jsem si nechal (později mne to mrzelo, zejména prodej modré Simky 1301s a Simky 1100TI. Zvlášť když mi 
toto předsevzetí vydrželo jen asi dva měsíce. ) a k ní přikoupil krásnou šedivou Tagoru v automatu 
Ten sice nechodil, ale jinou převodovku jsem sehnal a vyměnil. Měl jsem tedy Tagory dvě. Ale jen chvilku, 
neboť cestou do Jižních Čech jsem o ní přišel. Cestou z Bohdalce k Jižní spojce (Pražáci vědí) jsem si to 
mašíroval asi sedmdesátkou v levém pruhu silnice. Vlevo vedle mne jela právě tramvaj, vpravo jsem míjel 
Tatru 815. Ze sjezdu z Jižní spojky odbočoval naložený Mercedes-Benz Sprinter valník. Viděl Tatru, ale ne 
mne v levém pruhu. Rozhodl se tedy přejet na střední pás a dát přednost autům, jedoucím od Chodova. 
Bohužel se na střed vozovky nedostal celý a polovinou vozu zablokoval můj jízdní pruh. Uhnout nebylo 
kam. Tak jsem jen zadupnul brzdový pedál a poslal svoji milovanou Tagorku čelně do zadních tupláků. To 
vše trvalo vteřinu, ve druhé vteřině jsem byl venku z vozu a koukal se na tu spoušť. Z proraženého chladiče 
vytékala chladící náplň, z akumulátoru kyselina a navrch část nárazu absorbovala převodovka a její obal 
praskl a olej dokonal ekologickou katastrofu. Předek vozu byl o deset centimetrů kratší. Hodně toho pobrala 
přední „traverza“. Střecha krapet zvlněná, později jsem zjistil, že podlaha též. Prostor pro cestující byl 
netknutý. Protože byl červenec a já jel jen do půl těla oděn, pás se zařízl do ramene a vytvořil menší 
„spáleninu“. Jinak se mi nestalo nic. Vše odnesl bytelný vůz. Sprinter měl, jak jsem se později dozvěděl, 
nárazem mého vozu zkřížený rám a byl na odpis. Zavolal jsem známého s odtahovkou a policii. Chyba byla 
zjevně na straně řidiče Mercedesu, já dostal pokutu za rychlejší jízdu. Doma jsem složil vrak, vzal druhou 
Tagoru a odjel na dovolenou. 
   Léto znamenalo i oslavu vzniku klubu. Ne, nikdy ho nikdo neslavil, jen se jela orientační soutěž. Tentokrát 
se, dle dobrých tradic střídavého pořadatelství, příprav ujal Martin Červený s přáteli. Trasa vedla z Prahy 
Černého Mostu do oblasti Chřib. Na cestu jsem vzal Simku Aronde P60 z roku 1960. Simca šlapala jak 
švýcarské hodinky a my si užívali dobře připravené soutěže. Těsně před cílem jsme míjeli pionýrský tábor, 
kam jsem jako prvňák a druhák jel na tábor. V cíli jsme si dali nějaké to pivko, něco z grilu, vykoupali se 
v malém jezírku, které jsem matně lovil z paměti z tábornických let. Po všech stránkách to byla vydařená 
akce.  
   O měsíc později jsem připravoval další sraz. Tentokrát v Konstantinových Lázních. Na cestu jsem vyrazil 
mojí Tagorou, manželka jela červenou Sambou. Do Simek jsem uvrtal i sestřenicí (Samba) a jejího manžela 
(Talbot 1510). Sraz probíhal standardně, jako bylo dobrým zvykem až do večerních hodin. To se pivní 
diskuze stočila na kempový bazén plný zelenkavé vody. Moje odpověď nad jeho nevyužitím, když je kousek 
krásný lom měla rychlé následky. Třináct nás naskákalo do Peugeotu 307SW a vyjeli jsme k lomu. Někdo 
z dámské části posádky prohodil něco o zbytečnosti plavek a tak jsem na břehu vše shodil a ponořil se do 
osvěžující průzračné vody. Podvod jsem zjistil po svém otočení, dámy stály oděné na břehu. No jo, i to se 
stává. Sranda musí být.  
   Sraz značkových klubů na konci září byl příjemným zakončením sezony, ve které se mísila pohoda srazů 
s ne příliš příjemnými zážitky. Ještě před ukončením jsem se ale vydal se šedivou Tagorou kousek za 
hraniční přechod Rozvadov navštívit sraz německého Simca klubu, který pořádal Matthias, od kterého jsem 
kupoval zelenou Tagoru. Sraz byl spíše takovým malým výletem do nedělní cukrárny, ale zase byl důvod 
veteránkem někam vyjet.  
    
    
 

Text: Michal Primák      Foto: Michal Primák a jeho archiv 
 
 



 

 

 

                 Smutný konec Tagory. Kromě pár puchýřů a laku bylo vše udělané. GO motoru, převodovky, náprav, brzd…….     

                                                                     Pětice Simek na startu Narozeninové rallye.             

        
                          Ne vždy byly úkoly snadné ☺.                                                                       Simčí zákoutí. 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                        Přehlídka Simek na náměstí ve Stříbře.  

                                
                                  Talbotí zákoutí….                     a Simčí zákoutí…. 

 
                                                                             Sraz Simca clubu Deutschand 



 

 

 

 

Radostné návraty 
 
   Jakoby jste po mnoha letech ochutnali 

oblíbený pamlsek svého mládí, který 

moderní doba a infantilní evropské 

směrnice ještě nestačily zničit. Každé 

místo ve vašem dosahu důvěrně znáte, a 

to, co vám prochází čichem, je jakási 

alternativa k, levandulí voňavému, 

prádlu, které jste zamlada cítili z 

babiččiny otevřené skříně – jen je tam 

místo levandule nepopsatelná směsice 

pachů, která dohromady dává 

neopakovatelnou vůni. Pro každého, kdo má rád doslova hmatatelnou historii, je to 

jako otevřený flakon drahého parfumu.   
 
   Už je to ten novější, letos oslaví v plné síle 40. narozeniny … Já vám jej ještě nepředstavil? Jak je to 
možné? Tak to se omlouvám a vězte tedy, že před třemi týdny jsem stál v okouzlení před bílým Fiatem 125p 
1300. Byl jsem se synem zrovna fotit chystanou exposici RetroAutoMusea ve Strnadicích, a ten Fiat tam stál 
hned u otevřených vrat a přímo se nabízel. Mezitím procházíme výstavní areal a Libor vypravuje, proč a jak 
udělal to či ono … Pak slyším zadrnčení motoru, dvakrát či třikrát znovu zadrnčí, než se ustálí do volnoběhu 
a pak jeho zvuk mizí. 
   Za chvíli sedíme venku pod dřevěnými přístřešky, já si zapisuji Liborovo vyprávění, syn si někde vzadu 
vychutnává posezení v šestsettřináctkách, ale já už pošilhávám po bílém sedanu, který sem přijel přímo od 
posledního majitele. 
   „Máme tady taky toho prvního“, říká Libor a já vím; dobře jsem si všiml krasavce s pákou na sloupku a se 
všemi značkovými atributy. Majitel, průvodce, ředitel a svůj vlastní zaměstnanec ☺ jde zkusmo nastartovat 
– a ouha, motor má klepavý zvuk, kdesi cosi patrně vynechává, a to cosi bude jeden válec. „Čoveče, de to na 
tři, asi se budu muset podívat na svíčky“, komentuje Libor nastalou situaci a hned zařve kamsi dozadu „Máš 
tam svíčák?“ Z vrat vylétne jakási odpověď, pak vyleze pán s bednou vercajku, ale ouha! Svíčák není! 
Smutkem se mi protahuje obličej tak, že bradou málem zametám šotolinu, Libor to vidí a váhy jeho 
rozhodování se překlopí v můj prospěch: „Tak to nehoň a nejezdi nikam daleko“! Jak bych mohl! 
   Mačkám zapuštěnou kliku, podle očekávání jde ztuha, ale většinou to, co vám samo skočí do dlaně, za 

chvíli klekne … Nasedám, lépe řečeno chci nasednout do auta obvyklým způsobem, ale ono to nějak nejde! 
Zatracená tělesná schránka! Tak jinak: namířím pozadí do otevřených dveří nedbaje, že to vypadá, jako když 
couvá kráva z pastoušky, s heknutím dopadám na sedadlo – a vida, už tam jsou i obě nohy a najednou dost 
místa! A pak že se nevejdu … Fištrona to chce! Rozhlížím se, moc se toho nezměnilo: budík stále krásný 



 

 

 

páskový s malými ukazateli teploty a stavu paliva, pár kontrolek, snad jen ten volant bez chromovaného 
kruhu houkačky působí trochu prázdně. Sedadlo drží (vzpomínám na tátu, jak se jednou v našem Fiatu 
zapřel do opěradla, aby si udělal „sicflajš“, někde něco kovově ruplo, a táta se svalil dozadu i s ulomeným 
opěradlem, jen nohy na pedálech se nehnuly …). Vyřazuji na neutrál a jen je mi líto, že se páka přemístila na 
podlahový tunel … Ale Fiátek mi to vynahrazuje. Páka je krásně dlouhá a bezvadně padne do ruky, chod je 
takový, jaký mívala auta mého mládí a řidičských začátků … Otáčím klíčkem v malé spínačce vpravo na 
sloupku, musím trochu přidat plyn, ale motor se „chytne“ hned napoprvé, jen těch čtyř fungujících válců se 
ne a ne dopočítat … No jo, to je asi těmi reparáty z matiky … ☺ 

   Zařazuji za jedna, chce to pak víc plynu, protože tříválcový Fiat má tendence „scípat“, spojka měkce 
zabírá skoro nahoře, jednou to mááálinko cukne, ale jedu!! Nádhera! Za dvě, a jen se kochám pohledem na 
krásnou bílou kapotu, na obou stranách lemovanou zaoblenými hranami, které fungují jako orientační body 
– tedy, pokud neumíte jezdit. Pokud umíte, tak slouží k osvěžení pohledu. Tři písty vesele dusají a já si 
vychutnávám vrčivý zvuk motoru – prostě Fiat se nezapře, ať už ho vyrobili kdekoliv. Opět se mi vracejí 
dávno zažité zvyky. Velký volant poslušně směřuje kola do zatáček a já si zase říkám, jaký je to nesmysl, co 
se dneska tvrdí o velkých volantech. Právě naopak! Ani nepociťuji potřebu serva, kontakt s vozovkou je 
dokonalý. Jízda je tvrdší, ale na druhou stranu je Fiat poctivě vyrobený a doslova držák, jaký dnes už 
nenajdete. Tak, přišel bod obratu, zpátečka tam jde z nezvyku napodruhé, ale naprosto hladce, otáčím hlavu, 

velké zadní okno je jak plátno v biografu, 
opět za jedna, dvě otáčky černým volantem, 
nezapomenout na pomoc rukou, protože se 
ne vždy sám vrátí do výchozí polohy, za dvě 
a rozjezd – jen ten jeden válec, to mě mrzí, 
to mě mrzí … Cesta uběhla až příliš rychle a 
hned za bránou Liborova arealu mě 
odchytává syn, který se posadí vedle mne a 
jen vydechne úžasem … Zlatej klouček … 
Jeho vrstevníci slintají nad beztvarými, 
bezezvukými a budoucností páchnoucími 
obludami, ale v tomhle klukovi je ta správná 
zásoba genů, odkud se občas nějaký uvolní 
a přejde rovnou do srdíčka. Oči mu září, 
čeká, že ho pustím k volantu, ale ne, s 
tříhlavým stádem čtyř válců se ještě 
nepotkal, i když řídil kromě pásových 
vozidel už asi všechno … Tak přibržďuji, 



 

 

 

David přelézá dozadu a už slyším jen foťák a jeho poznámky o řidičově sedadle, které jsem prý doslova 
objal, zatímco „normálního“ člověka obejme sedadlo … ☺. Ještě jedno kolečko kolem všech hal, otáčím se 
už bez vady, krátké popojetí na místo před vraty – a motor utichá, jen tři písty asi nadávají čtvrtému, že si 
udělal takovou Havaj … Nechce se mi ven, a 
není to jen kvůli bolavým kolenům. Prostě 
velký kluk přichází o laskominu, která mu 
byla propůjčená … Nic naplat, škrábu se ven 
a s úlevou usedám na dřevěnou židličku. Po 
chvíli ještě nějaké to foto, sbalení nádobíčka, 
přátelské stisky rukou – a klucí ze Strnadic – 
ahoj, bylo to moc fajn, a jen těm svíčkám 
domluvte, potvorám … ☺ 
   Při odjezdu stojí Libor vedle bílého Fiatu a 
mávají nám oba – jednoho vidím, u druhého 
to cítím … 
Resumé? Jak je libo: „Sakra práce, takovej 
Polák, ten by bodnul ...“ 
 
Text: Pavel Kopáček    
Foto: Pavel a David Kopáčkové 
 
 

 



 

 

 

 

Příšera z jezera 
 
 Klidné vody veteránského dění občas 
rozčeří zpráva o nečekaných nálezech. I 
dnes lze nalézt zajímavosti po stodolách, ač 
u nás již doba hodování dááávno pominula. 
Díky internetu jsou informace 
několikanásobně rychlejší a „hledači“ 
pokladů automobilové historie již neobjíždí 
vesnici od vesnice, ale pátrají po historii 
osob, jež vlastnily zajímavý automobil. O 
jedné Bugatti Brescia z roku 1925 se vědělo 
dlouho. Přesto její dražba vyvolala velký 
zájem odborné i laické veřejnosti.  
 
 
   Legenda o vzácném voze, spočívajícím na dně jezera Maggiore, severozápadně od italského Milána, byla 
legendou sedm desítek let. Vůz, který si jeho majitel měl vzít sebou při stěhování z francouzského města 
Nancy do Švýcarska v roce 1928, prý byl nejprve uložen, protože vlastník nebyl schopen uhradit clo. Po 
devíti letech úřady stále trvaly na uhrazení cla. Clo a poplatky spojené s prodlením převyšovaly však již 
cenu vozu. Dle zákona musel být vůz, za něhož nebylo uhrazeno clo, zlikvidován. Řešení poskytlo nedaleké 
jezero, kde bugatka našla svoji smrt. Aby nemohla být vylovena, byla ještě připoutána řetězem. Ten časem 
zrezl a auto se propadlo do hloubky padesáti metrů. V srpnu roku 1967 Bugatti nalezl Ugo Pillon, potápěč 
z místního potápěčského klubu. Na veřejnost se však tato informace nedostala a tak legenda žila dál. 
   Až v roce 2009 se členové potápěčské organizace rozhodli vůz vyzvednout, prodat v aukci a finanční 
prostředky věnovat místní nadaci. Impulsem byla smrt jednoho z nich, Damiano Tamagni byl napaden a 
usmrcen při potyčce s mládeží. Nadace, nesoucí jeho jméno, měla být příjemcem výnosu z dražby. 
   Zpráva o vyzvednuté bugatce obletěla svět a zájem o aukci byl velký. V Bonhams si mohli mnout ruce. 
Vůz se prodal za těžko uvěřitelných 7 133 271,-Kč. Kupujícím byl Peter Moullin, sběratel vzácných vozů a 
majitel muzea v Kalifornii. Zajímavá je i skutečnost, že nemá v úmyslu vůz obnovit, ale chce jej vystavit v 
autenticky dochovaném stavu. 

   Po aukci se objevily zprávy, že 
důvod aukce byl poněkud odlišný. Dle 
těchto zpráv k žádnému úmrtí nedošlo 
a celý příběh byl vymyšlen pro lepší 
prodejnost vozu, který by byl 
renovovatelný jen za cenu 
neobhajitelných nákladů.  
   Ať již je skutečnost jakákoliv, příběh 
je to jistě zajímavý a Bugatti, která 
byla legendou nejen pod vodou, ale je 
legendou i dnes, je možné si 
prohlédnout v Kalifornii ve společnosti 
dalších vzácných vozů téže značky. 
 
Text: Michal Primák 
Fotografie: Archiv autora 



 

 

 

Borgward 

   Když požíráte malé a cítíte se být velký a silný a přestanete si hlídat to, na 
čem jste dosud stavěli, může se vám stát, že i vy skončíte. Ne nebojte, stále 
mluvím o automobilech. V Německu se to stalo firmě Borgward. Ač sama 
úspěšná, špatné řízení pobočných závodů a tlak konkurenčních značek na 
likvidaci svého progresivního soka slavily úspěch.  

   Ač značka vznikla a úspěšně produkovala automobily již před druhou světovou válkou, my se podíváme 

na její poválečnou éru. Do ní vstupuje její zakladatel Carl Friedrich Wilhelm Borgward se zničenou 

továrnou v Brémách, kterou získal před válkou při převzetí Hansy. Hansa byla předtím ještě spojena 

s Goliathem, takže Borgward disponoval čtyřmi značkami, pod nimiž uváděl své modely. Byly to právě 

Borgward, dále Hansa, Lloyd a Goliath. Dnes, s odstupem desítek let se v tomto značkovém propletenci 

vyzná málokdo. Každopádně pro nás je důležité, že se (více méně) jedná o jednoho výrobce automobilů 

v poválečných letech. 

   Borgward Hansa 1500 byl jedním z prvních nových automobilů představených ve, válkou zničeném, 

Německu. Revoluční pontonové tvary nového vozu přitahovaly pozornost na ženevském autosalonu v roce 

1949. Ve výrobě zůstal celých 5 let, a výrobní závod opouštěly nejen dvou a čtyřdvéřový sedan, ale i kombi, 

panelová dodávka a překvapivě i kabriolet. O pohon se staraly řadové čtyřválce o objemu 1500 a 1800ccm a 

celkově přinášel vůz několik nových progresivních řešení. Hansu 1500 nahradila Isabella, nejúspěšnější a 

dodnes nejznámější Borgward. Zajímavostí je jméno „Isabella“, které nebylo oficiálním pojmenováním 

vozu, říkali tak prototypu. Ale ve fabrice a koneckonců i media si jej oblíbili natolik, že se nakonec skutečně 

stalo typovým pojmenováním vozu. Isabella zůstala ve výrobě až do ukončení výroby značky. Ale nebyla 

naposled představeným Borgwardem. Tím byl model s označením P100. Vůz, označovaný jako „gross 

Borgward“ byl technicky na vysoké úrovni, dříve než Mercedes například používal vzduchové odpružení 

podvozku.   

   Samostatný název Hansa nesl vůz Hansa 1100 Coupé. Ale jednalo se o přejmenovaný Goliath 1100, který 

se již dva roky vyráběl a který poháněl vodou chlazený boxer.  

   Značku Lloyd obnovil Carl Borgward v roce 1949 a v následujícím roce představil malý Lloyd LP300, 

jehož karoserie byla, z důvodu nedostatku oceli, ze dřeva, překližky a něčeho, vzdáleně připomínající 

koženku. Vozík poháněl motor o objemu celých 300ccm. Ve své době snášeli řidiči LP300 posměšky typu 

„Kdo se nebojí smrti, jezdí Lloydem“ nebo obligátní hádanku „Je to pod kopcem a vyje to?“. O dva roky 

přibyl LP 600 s dvojnásobným objemem motoru a později i Lloyd Alexander a Arabella.  

   U Arabelly se sešlo několik negativních faktorů, které měly za následek krach společnosti. Opět 

pokrokový vůz byl velmi dobře vybaven, ale bohužel účetní odvedli špatnou práci. Kalkulace prodejní ceny 

byla taková, že ze žádaného vozu zůstával velmi malý zisk. Což vzhledem k velkým nákladům byla zásadní 

chyba. Problémy s kvalitou převodovek a zatékáním do vozu (za čež si vůz získal nelichotivou přezdívku 

Aqua Bella“ velmi poškodilo kredit značky. Posledním hřebíčkem do rakve značky Borgward byl tlak 

věřitelů k likvidaci. Ač firma byla schopna uhradit 100% svých závazků a taky tak učinila, krach ji neminul. 

Možná zbytečný krach. Ale i tak to v automobilovém životě chodí. 



 

 

 

 

 

Velký 

stánek 

automobilky 

Borgward na 

autosalonu 

v roce 1955. 

To ale ještě  

byla doba 

úspěchů a 

vizí vpřed.    

 

 

 

                                                                Padesátá léta, rozmach značky Gorgward 

                    Zatímco Isabella je i dnes známá, o modelu P100 se říci nedá. Dnes ho zná jen hrstka fanoušků. 

  

Text: Michal Primák     Obrázky: Archiv Michala Primáka 



 

 

 

 

Rychlost vzduchu 
 
   Umění českých karosářů 
dosahovalo ve třicátých letech 
vrcholu. Pozadu nechtěli zůstat 
však ani výrobci automobilů. 
Společnými silami vystavovali na 
autosalonech aerodynamické 
kreace svých vozů. Kromě Tatry 
a Škody se nechtěli nechat 
zahanbit ani menší výrobci. Dnes 
téměř zapomenutým je jinonický 
Walter, jehož model Regent 
okarosoval aerodynamickou 
ladnou karoserií Josef Sodomka.  
 
  
 
     Vrcholem nabídky pražské automobilky (s výjimkou modelu Royal, vyrobeného ve třech kusech) byl ve 
třicátých letech Walter Regent. Solidně postavený velký vůz, poháněný řadovým, kapalinou chlazeným  
šestiválcem o objemu 3257ccm a výkonu 80koní, doplňoval ostatní menší modely.  
   Místo standardní karoserie ve stylu dvacátých a třicátých let postavili ve Vysokém Mýtě karoserii, která 
nejen, že vůz výrazně omladila, ale do jisté míry posunula jeho nadčasovost do jiných dimenzí. 
Aerodynamika sice ve třicátých letech už nebyla zcela v plenkách, nicméně na rámy automobilů se 
prosazovala pomalu.  
   Walter Regent, označovaný Airspeed, karosovaný Sodomkou, byl čtyřdveřový sedan bez středových 
sloupků. Vnitřní uspořádání bylo 3+3, tzn. dvě řady sedadel po třech místech. Na karoserii si všimněme 
například předního nárazníku, spojeného s karoserií, prohnuté masky či zapuštěných klik. Celý vůz působí 
kompaktním dojmem. 
   Airspeed byl vyroben patrně v jednom kuse a doplňoval trojici podobně, rovněž Sodomkou střižených, 
kabrioletů, rovněž představených v roce 1935. O tom, že by se sedan dochoval do dnešních dnů, mi není nic 

známo. Ani si nevybavuji, 
že by tento Walter byl 
v některém ze světových 
muzeí. Nedochoval se nebo 
někdo ze čtenářů o tomto 
unikátu ví víc? 
 
 
 
 
 
Text:  
Michal Primák          
                  
Fotografie: 
Archiv redakce 



 

 

 

Výročí čs květen 2015 
 
   Sny československých motoristů se začaly plnit poté, co 
se 1. května 1954 představila Škoda 440. Třebaže k 
náběhu výroby došlo až za rok a export měl samozřejmě 
přednost, bylo tu konečně něco, co přinejmenším slibovalo 
mobilitu běžných zákazníků. Původně se nová škodovka 
měla jmenovat Spartak, ale vzhledem k hrozícímu konfliktu 
s nizozemským výrobcem motocyklů Sparta přikročil 
výrobce k předválečné tradici a novince přiřadil číslo 440 
(4 válce + 40 koní). Ovšem Spartak se ujal tak rychle, že 
sympatické usměvavé škodovce nikdo jinak neřekne. První 
prototypy měly od pozdější serie některé odlišnosti, ale to 
hlavní zůstalo: předválečné škodovácké dědictví v podobě 
páteřového rámu, osvědčeného agregátu a příčného 
odpružení. Postupně se objevila i Škoda 445, lišící se jen drobnou úpravou masky, a až do debutu Octavie v 
roce 1959 se vyrobilo cca 85.000 těchto oblíbených a elegantních vozů. 
 
  Tisíce lidí viděly poprvé v životě motorové vozidlo, jinak 
zvané i kočár bez koní, když 21. května 1898 vyjel na 
cestu do Vídně kopřivnický NW Präsident. Vůz s 
kočárovou karoserií typu Mylord a dvouválcem Benz o 
výkonu necelých sedm koní podnikl tuto cestu 
bezprostředně po dokončení a odzkoušení. Cílem bylo 
hlavní město tehdejší rakousko-uherské monarchie, kde se 
konala výstava k padesáti letům vlády císaře Františka 
Josefa I. Za řídítkem se střídali baron Theodor von Liebig a 
ředitel továrny Hugo Fischer. Ve Vídni byl Präsident jedním 
z magnetů výstavy a po jejím ukončení jej továrna darovala 
rakouskému autoklubu, kde sloužil k výcviku řidičských 
adeptů. Zpět se vrátil až po vzniku samostatného 
Československa, a dnes je k vidění v exposici NTM. 
Třebaže již neodpovídá originalu, prvenství mu nikdo nevezme.  
 
   Je tomu teprve několik dní, kdy nás zasáhla zpráva, že jedna z legendárních postav našeho 
automobilového sportu, pan Otakar Krámský zahynul 25. 
dubna 2015 během treningu před závodem do vrchu v 
rakouském Rechbergu. Příčinou fatální nehody byla závada 
na zadní nápravě, která katapultovala jeho formuli Reynard 
v dvousetkilometrové rychlosti do stromu. Otakar Krámský 
na místě podlehl smrtelným zraněním, bezprostředně nato 
byl celý denní program zrušený. Těžko uvěřit, že už 
nespatříme sympatickou tvář věčně mladého jezdce, který 
se vrhal do soubojů s mnohem mladšími soupeři – 
neúnavně a mistrovsky. Poslední zatáčku svého života 
projel ve věku 55 let. Otakare, budeme Tě opatrovat ve 
vzpomínkách! R.I.P.  
    

Text: Pavel Kopáček  Foto: Archiv Pavla Kopáčka 



 

 

 

Výročí zahraniční květen 2015 
 
   Chlouba předválečného německého autoprůmyslu nesla 

značku Horch, kterou 10. května 1904 založil August 

Horch v rámci svého cvikovského koncernu August Horch 

& Cie. Po několika letech kvůli neshodám se správci firemní 

pokladny odešel a mnoho let se marně soudil o novou 

registraci svého jména jako názvu automobilky. Dokonce 

založil další společnost – August Horch Automobilwerke. Tu 

později přejmenoval na Audi Automobilwerke Zwickau. 

Horchův původní závod byl po skončení první války s 

pomocí cizího kapitálu přeměněn na Horchwerke AG a ve 

20. letech začal dodávat luxusní vozy nejvyšší třídy, např. 

Horch 12/60 s prvním německým osmiválcem. V roce 1932 

skončily vlastnické kotrmelce a Horch se začleňuje do společnosti Auto-Union a je mu vyhrazeno místo na 

špičce koncernu. Připomeňme nejdražší dvanáctiválce nebo vojenské specialy s řízením všech kol. Po válce 

Horch už výrobu neobnovil. 
 
   Bylo úterý 30. května 1911, když odstartoval první 

závod na okruhu Indianapolis. Tehdy ještě nikdo netušil, 

že se Indy 500 stane jedním z nejprestižnějších závodů na 

světě a jeho trofeje budou vystavené na nejčestnějších 

místech. Onoho slavného dne se na startovní místa postavily 

čtyři desítky speciálů, některé dnes již zapomenutých značek 

(Stoddard, National, Lozier, Jackson), jiné stále činných 

(Mercedes, Fiat, Buick), a na znamení se ve zběsilém tempu 

vyřítily na trať. Už tento první závod byl poznamenaný 

haváriemi i smrtí, a nedojelo celkem 14 vozů. Vítězem 

závodu se stal Ray Harroun na voze Marmon-Nordyke, a 

domů si odvezl kromě poháru i 10,000 dolarů, což byla 

tehdy pozoruhodná suma. Od té doby je každý závod Indy 500 národním svátkem a dostaveníčkem 

špičkových jezdců i strojů. 
 
   Slavným dnem pro nás, Simkaře, je 31. květen 1951, kdy proběhl debut Simky 9, známé pod jménem 

Aronde. První model, který neměl nic společného s Fiatem, 

a zároveň první Simca se samonosnou karoserií, měl 

moderní pontonové tvary, které tehdy zdaleka nebyly 

samozřejmostí, a přední masku zdobilo v dobovém duchu 

modní žebro s náznakem koule, které se postupně vyvinulo 

ve „vousatou“ příď, dobře známou z našich silnic. Pod 

kapotou byl moderní čtyřválec 1220 ccm o výkonu 44 koní, 

spojený s čtyřstupňovou mechanickou převodovkou. Od 

nového modelu výrobce postupně představil elegantní 

dvoudveřový hardtop, break, pick-up a panelovou dodávku, 

vyhledávanou specialitou se stalo coupé karosované studiem 

Facel. První Aronde vydržela ve výrobě do roku 1955. 
 

Text: Pavel Kopáček    Foto: Archiv Pavla Kopáčka 



 

 

  

 

   
 Obyvatelé a návštěvníci Žďáru nad Sázavou mají možnost potěšit své oči a duše návštěvou nově otevřené 
prodejny oldtimerů. Několik fotografií vystavených exponátů nám poslal p. Oto Kadlec a my vyslovujeme 
naše poděkování! 
 

 

 



 

 

  

 

   I v květnovém čísle máme soubor fotografií od Petra Mikulky.  
 

         Žuk, sloužící  do roztrhání těla, tedy karoserie.                                               Tlející IMV…škoda ho. 

                                        Ford 150 je kus auta…             Tatraplan před cirkusem…. 

 

                         Bugatti 35A v muzeu ve Zlíně                  Ožije BMW nebo ne? 

 



 

 

  

 

 



 

 

  

 

 
 



 

 

  

 

 

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: 



 


