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Milí ?tená?i a ?tená?ky,

jak vidíte budoucnost veterán?? M?sta omezují vjezd starých aut do 
m?st, stále se opakuje ?rotovné, zvy?ují se ceny testací, na?izují se 
veterán?m t??ko splnitelné zákonné technické po?adavky...

Zaregistrovali jste zájem Itálie, tradi?ní to výspy automobilismu, 
zakázat provoz v?ech starých aut na b??ných zna?kách? Podle jejich 
tvrzení jednak nespl?ují normu Euro1 a jednak jsou stejn? zajímavé jen 
n?které veterány (samoz?ejm? dra??í verze, coupé a cabriolet). Tak?e 
oby?ejná Alfa Romeo s nejslab?ím motorem p?jde po padesáti letech 
do ?rotu! 

Logicky uva?ujícímu ?lov?ku je debilita t?chto rozhodnutí z?ejmá. 
V?dy? ona Alfa je ji? jednou vyrobená. P?jde do ?rotu, a majitel si 
místo ní bude muset nechat vyrobit v?z nový. S velkým vyu?itím 
plastu, m?di, platiny, um?lé k??e a dal?ích syntetických materiál?.

Nové auto bude produkovat v p?ípad? pohonu na naftu neodbouratelné 
oxidy dusíku, v p?ípad? hybrid? bude zase t?eba ekologicky nákladn? 
vyrobit vhodné akumulátory. A proto?e nový v?z bude ryze spot?ební 
v?c (s programovanou ?ivotností?), ka?dých p?t let bude muset majitel 
op?t rozbít prasátko a jít si koupit auto nové. Místo Alfy, která mu 
slou?ila padesát let a p?i stejné údr?b? by dal?í padesátku dokázala 
t?eba také, a která produkuje oxid uhli?itý, v p?írod? odbouratelný. 

Nesta?ilo by vysadit kolem silnic víc strom? a za?ít pou?ívat zdravý 
selský rozum? 

Nenechme se omezovat v na?í radosti, to si p?eje

Michal Primák
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Reportá?

P?edstavte si, ?e si koupíte vstupenky, k nim dostanete 
pár informací a u? projdete dve?mi ?  A málem spadnete 
z n?kolika sch?dk?, proto?e ?   ?  proto?e se octnete 
v nádhern? prosv?tlené hale ? n?co mezi aulou 
a modernistickým ztvárn?ním výzkumného ústavu, 
chytnete se zábradlí a o?i vám putují po nale?t?né rudé 

karoserii Aera 30 do dáli, kde vidíte a vzadu jen tu?íte 
py?né chromované a niklované chladi?e, ?ekající, a? 
jejich hrdým zna?kám p?ijdete vzdát hold. P?ízemí se 
odnikud nedá obsáhnout jedním pohledem. N?co 
poznáte, cosi spí? hádáte: Walter? Wikov? N?co cizího? 
Bu?te? pochváleni v?ichni, kdo? m?li na starosti výb?r 
vystavených exponát?! Tolik ?eské krásy najednou u? asi 
nikde jinde neuvidíte. A nejen auta ? motocykly, 
stacionární stroje, lehká u?itková technika, ?ezy, modely, 
strojní sou?ásti, chassis ?  Kdo dnes zná, jak to vypadá 
pod kabátem malé tat?i?ky 11, která je?t? nem?la ani 
p?ední brzdy? Mo?ná ani ten, kdo ji obdivuje na srazu. 
Leckdo zná výraz ?boxermotor?, ale jak vypadá 
doopravdy? Jak to, ?e se motor velké Tatry chladí 
vzduchem? V?dy? to nejde, kdy? je vzadu? Ale jde, 
a zrovna ve Veteran Aren? si to m??ete prohlédnout do 
detailu. Dovede si dne?ní ? by? t?eba i strojnicky 
vzd?laná ? mláde? p?edstavit koncepci nosné roury? 
Tady ji uvidí, a pochopí, pro? je tenhle tatrovácký systém 
genialní. Hlavou se mi prolínají vzpomínky na velkou 
?ást vystavených typ?, které pamatuji je?t? z provozu, 
a kdy? si chci doplnit to své vzpomínkové video o jiné 
zvukové efekty, sta?í pooto?it hlavu: ?ada nádherných 
motocykl? vyvolá vzpomínky na drn?ení jejich 

JEDINÁ ARENA, 
KDE SE FANDÍ POTICHU

Pavel Kopá?ek

Obrovská Praga Golden se dochovala jen v n?kolika 
kusech. Tahle byla ve vládních slu?bách. ?  

Na?t?stí se k nám je?t? nedostala zahrani?ní praxe, kdy se automuseem nazve bývalá správkárna bot, kde se 

tísní dv? auta, t?íkolka, pár motocykl?, vycpaná kvo?na a n?jaká ta smaltovaná tabule. Kdy? svatostánek 

automobilové histor ie, tak d?stojný, vyza?uj ící úctu k vystaveným ar tefakt?m. A práv? takový chrám techniky 

se poda?ilo realizovat v Olomouci. N?jakou dobu to trvalo, ne? jsem se tam dostal, ale to, co jsem vid?l, p?ed?ilo 

i to nejodvá?n?j?í o?ekávání. Veteran Arena Olomouc otevírá jeskyni s poklady... 

Kdo nestál tvá?í v tvá? zbytk?m Wikovu ?Kapka?, nebude p?ipravený na skute?nou velikost repliky.
Vysoká, mohutná a tak avantgardní, ?e se prodaly pouhé t?i?  ? ?
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dvoutakt? a výfukové oblá?ky, které 
nám von?ly ? ! 

Procházíme kolem ?ady moravských 
Wikov? a bojíme se hlu?ného kroku 
?  I koloto? úvah b??í n?jak 
zpomalen? a potichu ?  Kam se 
mohly ú?asné výrobky pán? 
Wichterleho a Kova?íka dostat, 
nebýt krise a následn? války? 
Sousedí jim malé a hbité Jawy 
a aerovky, bezpo?et Tater ?ehli?ek 
a to není zdaleka v?echno. 

Stoupáme na galerii: pod sebou 
vidíme se?azenu prvorepublikovou 
krásu, jak ji asi z vý?ky vnímali 

dávní náv?t?vníci Barrandovských 
teras nebo elegantní dámy a pánové, 
popíjející kávu s výhledem na 
Jungmannovo nám?stí ?i turisté, 
vozící se otev?enými autokary 
p?edvále?ného ?edoku ?  Ale máme 
tu sou?asnost a krásu tém?? na 
dotek. Zase dal?í úchvatné Wikovy, 
sk?í?ové a lehké osobní Tatry, ?ady 
motor?, a pak se dostáváme do 
p?edsálí automobilového nebe: 
p?icházíme k ?ad? povále?ných 
Tater, po?ínající Tatraplanem 
a kon?ící p?sobivou 'sedmistovkou.' 
Slov net?eba ? tatrováci pochopí 
bu?ící srdce a moje pocity ? a ostatní 

nech? se zajdou podívat. Ocelovým 
osobnostem z Kop?ivnice snad 
neodolá nikdo! 

Ale lákají i dal?í exposice! Telefony 
a aparáty, pulty spojovatelek, cizí 
i na?e výrobky! V?echno! Na?el 
jsem si tam i ?ná?? nádherný ?erný 
bakelitový telefon s rota?ním 
?íselníkem, kde se musela vyto?it 
desítka, pak se ozvalo: ?Haló, 
po?táá?. Na?e? jsem odpov?d?l: 
?Dobrý den, tady je 199, prosil bych 
Prahu 376988? (?íslo tety), a ze 
sluchátka zaje?ela paní v úst?edn?: 
?Zav?stééé, zavolámééé? a po pár 

Jawa Minor s dobovou patinou je milý dopln?k renovovaných exemplá??. ?

Telefonie a rozhlas byly nedílnou sou?ástí ?ivota p?edvále?né spole?nosti. 
Kdo cht?l n?co znamenat, musel telefonovat a poslouchat nejnov?j?í hudbu. ? ?
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minutách zadrn?el telefon, já ho zvedl a sly?el jsem: ?To 
je Nové M?sto 199? Máte tady Prahu, hovo?tééé? ?  
A rozhlasové p?ijíma?e od malých transistor? 
v ko?enkových obalech a? po ob?í superhety v d?ev?ných 
sk?íních, které m?ly nádherný a velebný zvuk. Podle va?í 
momentalní nálady a politických názor? jste mohli sly?et 
za jemného praskotu 
a v tlumené zá?i zeleného 
magického oka bu? ?píp 
píp píp, píp, píp! Bylo ?est 
hodin. Rozhlasová stanice 
Praha vysílá zprávy!? nebo 
také pon?kud  zkreslený 
za?átek amerického ?lágru 
?Yankee Doodle? a hned 
nato: ?You are listening to 
the Voice of America from 
Washington D.C.? ? ? ?  

Snad vám, p?átelé, tenhle malý odskok do mého mládí 
nevadil ?  

Nejen jízdou bavil se ?lov?k, hlavn? práce, ta ho ?ivila 
?  Snad proto je tu i n?kolik vzorn? renovovaných 
stabilních motor?, benzinových ?erpadel a jiného 

historického za?ízení. Nedá mi, abych op?t 
nezavzpomínal na jeden tamní pro?itek: byli jsme tam se 
synem skoro sami, na opa?né stran? potichu postávala 
mladá dvojice, ale pak tam chodila ?tve?ice pán? mo?ná 
v mém v?ku, dva tak o desítku let mlad?í. Jeden z nich 
byl z?ejm? zam?stnancem musea a evidentn? se 

p?edvád?l. Jeho chvástavé 
a hodn? ?asto nesprávné 
poznámky p?sobily dost 
ru?iv?, a kdyby to nebylo na 
posvátném míst?, asi bych 
poznamenal, ?e se choval 
jak ka?par. Jeho ?znalosti? 
dovedly celou ?tve?ici 
k v?t?ímu stacionarnímu 
motoru, zajímavému svým 
cirkula?ním chlazením. 
Voda u tohoto za?ízení stéká 

po dvojici sít ?i desek, ochlazuje se odpa?ením a znovu 
prochází vodní pumpou do motoru. Vypadá to náramn?, 
a v provozu je?t? líp. ? tve?ice se zastavila a ?pr?vodce? 
se oto?il k tomu nejstar?ímu s otázkou: ?No, ty se? 
stroja?, tak co to je?? Nev??il jsem, fakt ne ?  Stáli jsme 
kousek od nich, d?lali jsme, ?e si prohlí?íme ?ez 

Tatra civilní i vojenská - ka?dá je jiná, ale v?echny nesmrtelné. ?

Um?li byste se rozjet? Vypadá to snadno, ALE ?  ? ? ? Na dohled od ráje?
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motorem a jen jsme sly?eli: ?ty vole já nevím, ?ákej 
stroj, ale na? sou tam ty pláty vole?? Pak bylo chvíli 
ticho, na?e? se ozval vít?zný stroja??v hlas: ?Ty vole, 
já u? to vím, tím se d?lal med vole, tady se to otá?elo 
kolem dokola a st?íkal z toho med! Tomu se ?íkalo 
medomet!!!? Utekli jsme ? ba, zdrhli jsme jak cukrá?i, 
proto?e sly?et od STROJA?E, ?e stabilní motor je 
vlastn? medomet, bylo nad na?e síly ?  

Ale to je jen perli?ka na vrub nevzd?lanc? ?  Pobavila, 
ale nenaru?ila dojem z katedraly chromu, oceli, d?eva 
a v?ní. 

Nechci a nebudu d?lat reklamu, nakonec veteran Arena 
ji nemá zapot?ebí. Kdy? ji nav?tívíte jednou, budete 
tam chodit opakovan? ? i nás to ?eká. U? jen proto, ?e 
exponaty jsou zap?j?ené a obm??ují se. Podrobn?j?í 
informace a otevírací dobu zjistíte na stránkách 
www.veteranarena.cz 

?ekají nás dal?í cesty do t?chto krásných míst Moravy 
? soukromé i reporta?ní. Veteran Arenu nesmíme 
vynechat. Jako lahodné víno, které ka?dým dou?kem 
víc a víc rozeh?ívá lidskou du?i ?  ?  -  

Chcete renovovat? Koukn?te, co vás ?eká!? ? ?Paní, vezu vám psaní? (Samoz?ejm? Tatrou)

Pro v?t?inu z nás stabilák, pro n?koho medomet?  ? ? Odlesk slávy a vzpomínka na presidentské kolony

Foto: Pavel Kopá?ek, David Kopá?ek a reklamní 
tiskoviny Veteran Areny

? Stojíte bez dechu a vst?ebáváte rajské dojmy?
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První exponat a festovní zábradlí (díky za n?j ? )? ? P?edsálí s prodejnou, pokladnou a krásnými v?cmi

To není jen tak n?jaká Praga ? tohle je ?Vorva??!?

Wikov ? dva exemplá?e z nejv?t?í sv?tové kolekce Wikov?. ? Nádherná ambulance a cestovní model v slu?ivém 
vínovém odstínu.?

P?ed nasednutím na t?íkolku Tatra 49 jste jí vid?li n?jak takhle? ?
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P?edstavení: Renault Frégate 

Ráj exklusivních zna?ek, mno?ství 
zanícených autokarosá??, slavnosti, 
sout??e elegance ? to v?e bylo 
najednou pry?. Zbyly d?evoplynové 
kotle ve velkých zavazadelnících 
vyslou?ilých Citroën? TA a pak 
nep?eberná sm?s slátaných 
a zbastlených vozidel v?eho druhu.

Automobilka Renault stála p?ed 
rozhodujícím mezníkem. President 
Charles DeGaulle ji rozhodnutím 
z podzimu 1944 zestátnil, tak?e její 
výrobní program neur?ovaly 
po?adavky filmových stars 
z Cannes, ale okam?ité pot?eby. 
A nic jim nebylo v ten moment 
vzdálen?j?í, ne? drahé a p?epychové 
osmiválce Reinastella a Nervastella 
let p?edvále?ných.

Skromnost, to bylo heslem dne. 
A z n?j profitovali ti, kte?í se zav?as 
p?izp?sobili. Renault svou malou 
??elvi?kou?, Citroën nasadil do boje 
2CV, Peugeot o?ivil p?edvále?ný 
202 a Simca pokra?ovala v produkci 
p?vodního Cinquecenta, ?ili 
Simky 5.

Kací?skou my?lenkou na velký 
a d?stojný automobil se u Renault? 
zabývali vícemén? ?utajen?? a p?íli? 
hlasit? u toho nemluvili. Výsledkem 
prací, které za?aly ji? koncem 
okupace Francie, byl model 14CV. 
Vp?edu ?lenitý, ale aerodynamický, 
vzadu kulatý ? jakoby vypadl 
z forem p?edvále?ných Ford?, které 
m?ly ve Francii dlouhou tradici 
a vyráb?ly se i pod zna?kou 

Matford. Evidentn? to nebylo ono. 
Francie není Velká Britanie, kde by 
se p?edvále?ný design mohl úsp??n? 
vydávat za d?stojné pr?myslové 
d?dictví; zejména, kdy? se na 
autosalonech celého sv?ta 
objevovaly zajímavé a i futuristicky 
pojaté kreace. Vývoj automobilek 
celého sv?ta sm??oval k jasným 
pontonovým formám. Evrop? mohl 
jít p?íkladem Borgward, Americe 
Studebaker. Dokumentace a modely 
14CV v tichosti zmizely ?

Povzbuzení úsp?chem malé 
??elvi?ky?, pracovali u Renault? na 
projektu vozu st?ední t?ídy, 
d?stojného, zamý?leného pro vládní 
a diplomatické pot?eby, úsp??né 
?éfy podnik? a samoz?ejm? pro 
export, ale vydali se nesprávnou 
cestou. Motor vzadu se k noblesní 
karoserii nehodil a ani technicky se 
my?lenka nejevila ??astn?. Po 
mnoha experimentech se my?lenka, 
nazvaná ?Project 108? odlo?ila ad 
acta. Jediné, co p?icházelo do úvahy, 
byl základní ponton a rysy nového 
vozu. V?e ostatní se p?izp?sobovalo 

Pavel Kopá?ek

Povále?ná Francie pod vedením generála DeGaulla vstupovala do 

zmate?ných ?as? druhé poloviny 40. let pom?rn? rozpa?it?. Podnikatelé 

volali po obnov? svých závod?, ale ?adoví zam?stnanci, kte?í byli 

tradi?n? v?t?inou levicového smý?lení, úto?ili na vládu a ta uzákonila 

n?která nemilá, ale z?ejm? nutná opat?ení. Jedním z nich byla 

progresivní da? za luxusní výrobky, mezi n?? pat?ila i vysokovýkonná 

a drahá osobní auta.

FREGATA NA SUCHU
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klasické koncepci pohonu. Drobné 
neshody panovaly okolo motoru, ale 
nakonec zvít?zili p?íznivci 
?ty?válce, zejména kv?li p?íznivé 
spot?eb?, men?í technické 
náro?nosti a dosta?ujícímu 
m?rnému výkonu.

Karoserie je?t? pro?la posledními 
úpravami (zejména zá?, která 
dostala jasné a z?etelné zvýrazn?ní 
zavazadelníku) a mohly se tisknout 
pozvánky na slavnostní premieru.

Zmínili jsme karoserii a jak bývá 
zvykem, ?projdeme se? kolem ní. 
Renault Frégate bychom velikostí 
p?irovnali k na?í Tat?e 87, m??il 
4.689 mm. P?í? byla ter?em 
kritických poznámek, podle 
dobového tisku pro nevzhlednost. 
Podíváme-li se na zcela první 
provedení, není ta kritika a? tak od 
v?ci - ?díra v dí?e? a p?ed ní dv? 
chromovaná ?ebra p?sobí dojmem 
práce, od ní? n?kdo p?ed?asn? 
ode?el. Na spodní ?ásti p?íd? otvor 
pro startovací kliku, který by u téhle 
t?ídy voz? mohl být alespo? 
?áste?n? zakrytý. Jednoduchý 
a elegantní nárazník s dvojicí 
prolis? a stejným po?tem výrazných 
svislých ?len? (zpo?átku za 
p?íplatek), mezi nimi plocha 
k p?ipevn?ní RZ ? ale pouze podle 
francouzské normy, tak?e importe?i 
m?li o starost více, jednoduchá 
kapota s mírnou oblinou, jemn? 
vykrou?ené blatníky, zasahující 
ov?em dost daleko nad motorový 

prostor (to bylo údajn? d?dictví po 
versi s motorem vzadu), elegantní 
znak, dvojice velkých sv?tlomet? 
a n?kolik prolis?, které pomáhaly 

odvést zrak od ?otev?ené tlamy? 
pod chromovanými ?ebry. Nutno 
podotknout, ?e první facelifting 
p?inesl dost zásadní zm?nu ? spodní 

hrana kapoty dostala ozdobnou li?tu 
a namísto dvojice tenkých ?eber se 
na p?ídi objevila trojice 
mohutn?j?ích, ale nehezký dojem ? 
t?eba ve zp?tném zrcátku ? se 
poda?ilo ?áste?n? utlumit. Jen pro 
odleh?ení ? n?jak mi ta inovovaná 
p?í? p?ipomíná zjednodu?enou 
?kodovku VOS ? .

Ale vra?me se k designu: od 
sv?tlomet? se a? k levé hran? 
p?edních dve?í táhne vodorovný 
prolis, který ?ikovn? mírní n?kolik 
na sebe navazujících oblouk? 
karoserie. Bok je jednoduchý, 
decentní, prozatím se obejde bez 
chromovaných prahových li?t, dve?e 
mají je?t? podle p?edvále?ných 
zvyklostí masivní   kliku, která by 
mo?ná spí?e slu?ela vrátk?m. 
St?e?ní nástavba je odsazená 
zvýrazn?ným tenkým p?evisem, 
p?echázejícím pod zadním oknem 
na druhý bok. Samotná st?echa je 
mírn? oblouková, co? ani ve 
srovnání s vodorovnou horní hranou 
p?edních blatník? není ke ?kod? 
v?ci. A dostáváme se k dal?ímu 
kritisovanému bodu, kterým je celá 
zá?. P?sobí ?naroubovan??, nijak 
nekoresponduje se zbytkem pontonu 
a podle mín?ní soudobého 
n?meckého ?asopisu vypadá, jakoby 
?z?stávala pozadu?. Docela trefn? 
?e?eno ?  ? . Na druhou stranu je 
?díky? tomu Frégate z bo?ního 
pohledu nezam?nitelný. Nikde jsem 
nevypátral, zda nesourodá zá? byl 
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poz?statek po n?kterém p?edchozím 
návrhu (proto?e to tak vypadá) ?i 
m?la navodit dynamiku nebo jiný 
dojem. Má v sob? n?co 
z Chevrolet? oné doby a visualní 
p?sobení onoho prolisu v p?edních 
blatnících se zcela ztrácí. Rozm?rná 
dví?ka tankovacího hrdla a na 
zvýrazn?ných ?pi?kách zádi malé 
koncové svítilny v duchu doby, to? 
v?e. Zadní okno je p?im??en? velké, 
sice se zdá, ?e by ?sneslo? je?t? 
kousek na ob? strany, ale mo?ná by 
panoramatická podoba p?sobila 
ru?iv? (a nezapome?me, ?e se 
muselo vyráb?t p?edev?ím levn?, 
tedy ?ádné parádi?ky). Celá zá? se 
pom?rn? výrazn? spou?tí dol? ? 
op?t p?ipomenu ?kodovku VOS 

nebo první prototypy ? 1200 je?t? 
na chassis 1102 ? ale p?ístup do 
zavazadelníku je prvot?ídní. Víko je 
t?sn? nad zadním nárazníkem 
a nakládání v?t?ích zavazadel je 
p?íkladn? usnadn?no. Op?t 
chromovaná klika velikosti 
XXXXL, velká ?tvercová plocha 
pro RZ, nárazník jako kopie 
p?edního ? a voilà ? máme Fregatu 
prohlédnutou.

M??eme usednout ?  t?eba?e se 
po?ítalo s otevíráním p?edních dve?í 
proti sm?ru jízdy, nakonec 
u Renault? dali p?ednost 
konven?nímu vstupu. P?ed námi je 
?iroká lavice s ned?leným 
op?radlem, z n?ho? bylo mo?no za 

p?íplatek vyklopit loketní op?ru. 
Místa je dost pro t?lo i pro nohy, 
vý?ka st?echy dovoluje pr?m?rnému 
?idi?i usednutí v klobouku. Velký 
dvouramenný volant s polokruhem 
houka?ky a st?edovou ozdobou je 
standardní, celá palubní deska 
jednoduchá, místy a? p?ehnan? 
ilustrující snahu o výrobní láci. P?ed 
spolujezdcem rozm?rná schránka, 
pod ní ovlada?e sm?rování výdech? 
topení a ventilace, vlevo masivní 
lesklá m?í? krytu reproduktoru, nad 
ní radio, samoz?ejm? op?t 
p?íplatkové, v?t?inou zna?ky 
Philips. P?ístrojový ?tít nese 
centralní rychlom?r s obvyklými 
kontrolkami, vlevo a vpravo 
vycházejí malé obdélníky ? hodiny 
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a palivom?r. Rychlostní páka je 
tradi?n? pod volantem, výbavu 
dopl?uje popelník a zapalova? 
cigaret. Masivní pedály vycházejí 
samoz?ejm? z podlahy vozu. Zadní 
sedadlo je typováno a slou?í 
skute?n? pro p?evoz t?í dosp?lých. 
Na vnit?ní stran? dve?í najdeme 
obvyklé madlo, kli?ku na stahování 

oken a op?t mohutnou kliku jako 
tesák ?avlozubého tygra.

Je?t? n?kolik technických detail? ? 
pod kapotou Frégate pracoval 
?adový dvoulitrový ?ty?válec, 
postupn? od roku 1956 nahrazovaný 
motorem 2.141 ccm o 65 koní. 
P?evodovka zprvu ?ty?stup?ová 
mechanická, pozd?ji se dodávala 

poloautomatika.

Vra?me se do historie: slavnostní 
debut nového Renaultu prob?hl na 
pa?í?ském autosalonu 1950, ve 
stejnou dobu o novince referovaly 
v?echny motoristické ?asopisy, ale 
na silnice se dostalo jen n?kolik 
exemplá?? ? pár zku?ebních 
a testovacích, n?kolik p?edvád?cích,  

registrovaných jako firemní, ale 
i pro privilegované státní instituce. 
Výrobce sice p?ijímal závazné 
a zálohované objednávky od jara 
1951, ale první vozy se k b??ným 
zájemc?m dostaly a? p?ed vánoci 
stejného roku. Ironicky p?sobí 
skute?nost, ?e nový závod v m?st? 
Flins, kde se Frégaty montovaly, byl 

oficialn? otev?ený a? na p?elomu 
?íjna a listopadu roku 1952!

Produkce se rozbíhala pomalu, 
odbyt této t?ídy nebyl p?íli? velký 
a konkurence, zejména Citroënu 
TA, ale i Fordu Vedette, se nedala 
tak lehce vyhodit ze sedla. Exportní 
ambice byly sice velké, ale 
skute?nost st?ízliv?j?í. Nejv?t?ím 

odb?ratelem byly francouzské 
kolonie a poru?enská území. Dva 
roky po debutu se objevily dv? 
r?zn? vybavené verse, proto?e 
p?íplatkový katalog nebyl rozsáhlý. 
Levn?j?í provedení se jmenovalo 
Affaires, dra??í, vybavené radiem 
a komfortn?j?ím ?aloun?ním, 
dostalo název Amiral. Modernisací 
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nebylo mnoho. Krom? ji? 
zmi?ované úpravy masky do?lo 
k náhrad? p?vodních klik za 
civilisovan?j?í, zlep?ilo se topení 
a jiné charakteristice motoru se 
p?izp?sobilo i chassis, ale podle 
mého osobního názoru je taková 
inovace spí?e ilusorní nebo 
?znouzectnost? proto?e n?kolik koní 
navíc nemohlo mít vliv na 
dynamiku pom?rn? t??kého vozu. 
Extrat?ídu kompletní ?ady Frégate 
p?edstavoval od podzimu 1956 
superluxusní Grand Pavois, 
dodávaný i vládním gará?ím. 
Modelový ro?ník 1957 se pochlubil 
výkonem 81 koní a vy??ím 
kompresním pom?rem, ale zejména 
mo?ností instalace poloautomatické 
t?ístup?ové p?evodovky Transfluide. 
Nejvýznamn?j?í exterierovým 
faceliftem poloviny 50. let je 
bezesporu nová oválná maska, která 
dává p?ídi jemnost a odleh?ený 
nádech. Mohla mít i masivní p?í?né 
chromované ?ebro.

Jedinou karosá?skou variantu 
sedanu doplnil v roce 1956 STW 
pod názvem Frégate Domaine. Dva 

roky nato se objevila p?epychová 
verse kombíku Frégate Manoir se 
seriovou p?evodovkou Transfluide.

?estnou výjimkou omezené nabídky 
z?stává p?edev?ím dlouhá 
presidentská limousina, jí? v?ak 
president DeGaulle pou?íval jen 
výjime?n?, stejn? jako v?echny 
ostatní specialy mimo Citroënu DS. 
?Bohyni? si velký mu? Francie 
oblíbil nad v?echny jiné. Ná? vý?et 
by ale nebyl úplný bez zmínky 
o n?kolika zajímavých kreacích, 
zejména karosárny Chapron ?i 
Pichon. Z rukou mistr? karosá?? 
vy?lo n?kolik zajímavých coupé 
a cabriolet?, které ale m?ly 
s p?vodní strohou Frégate 
spole?ného jen málo.

Velký Renault byl samoz?ejm? na 
hony vzdálený jakýmkoliv 
sportovním výkon?m, ojedin?lé 
snímky ?ítící se Frégaty jsou 
dokladem spí?e odvahy majitel? 
pustit se s t??kým sedanem do 
malých oblastních sout??í ?i 
dokonce jet mimo po?adí.

P?iblí?ila se záv?re?ná perioda 

?ivota velkého Renaultu. Koncem 
50. let u? bylo ka?dému jasné, ?e 
Frégate z p?elomu 40. a 50. let je 
beznad?jn? zastaralá, sv?t se hrné 
vst?íc k?ídl?m a hranám. Jakákoliv 
inovace by u? jen p?idávala 
zbyte?né sloky do labutí písn? 
Frégaty, tak?e 18. dubna 1960 vyjel 
z montá?ní linky poslední Renault 
tohoto typu. Celková produkce za 
celé výrobní období ?iní cca 
163.500 kus? v?etn? prototyp?, co? 
není zrovna osl?ující výsledek. 
P?í?iny hledejme v pomalém 
a rozpa?itém náb?hu výroby, 
technických problemech prvních 
dvou ro?ník? a reklamacích, ale 
zejména v moderní konkurenci. Tou 
byl p?edev?ím hbitý a elegantní 
Pininfarin?v Peugeot 403, ale 
zejména legendarní DS a ID.

Frégate vym?el po me?i i p?eslici. 
N?kde se m??ete do?íst 
o nástupnickém modelu ? výsledku 
francouzsko-americké spolupráce 
pod zna?kou Rambler-Renault. Dv? 
modelové ?ady si nikdy nedobyly 
srdce ani gará?e francouzských 
patriot? a mimo n?kolika 
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bezvýznamných detail? vycházely 
výhradn? z americké konstrukce. 
Podoba velkého Renaultu se 
p?enesla do karoserie populárního 
malého Dauphine, mnohem 
úsp??n?j?ího a dodnes popularního 
typu.

Jakkoliv se francouzská filmová 
produkce jen hem?í r?znými 
zna?kami a modely, Frégat je tu 
pom?rn? málo, navíc a? na n?kolik 
výjimek v roli ?auta u chodníku?. 
Osobn? mám poznamenány dva 
filmy s ú?inkujícími Frégate, a sice 
Fantomas a Tonoucí se stébla chytá. 
Na?e kinematografie zapomn?la na 
Frégate zcela a není divu. Po 

?eských a slovenských silnicích se 
velkých Renault? pohybovalo 
pramálo a vypadá to, ?e se dne?ních 
dn? do?ily pouhé t?i.

Frégate se mi moc líbil a dlouho 
jsem po n?m pátral. Nakonec jsem 
na n?j narazil naprostou náhodou na 
okraji Prahy, kdy? jsem jel fotit 
n?co úpln? jiného. Stál mezi 
r?znými vraky a polovraky na 
dvo?e, p?vodn? prý v majetku 
kulturního p?id?lence na 
francouzském velvyslanectví,  
spole?nost mu d?lal Mercedes-Benz 
?Ponton? a Fiat 1800, a na prodej 
BYL!! Problem tkv?l ov?em v tom, 
?e nem?l motor ani p?evodovku, 

které dle sd?lení majitele byly 
uskladn?né u teti?ek. Jedna m?la 
mít motor a druhá sk?í?. Kardanu 
jsem se dopátral u majitele. 
Jenom?e ochota seznámit mne 
s teti?kami byla pramalá, tak?e jsem 
se po n?kolika marných náv?t?vách 
na v?echny pokusy vyka?lal.

Toliko o aut?, které se líbí 
málokomu, zná jej jen hrstka 
pravov?rných, ale nezaslou?í si 
odsudky a pohrdání. Pomáhalo 
budovat povále?nou francouzskou 
dopravu a to k p?iznání cti pln? 
sta?í. -
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foto: Pavel Kopá?ek
a archiv autora



Nej?ast?j?ím místem odpo?inku není museum ani sb?ratelská kolekce, ale h?bitovy ?i lesy?  ? ?

Jedna z posledních exposic?  ?

Cabrio a coupé se zakázkovými karoseriemi stály více ne? dvojnásobek b??ného sedanu ? ?
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Sle?na (slu?ná) nebyla ani za p?íplatek?
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? Jen pro ten pocit ze závod?!!!

? Strom odolal, Frégate nikoliv?

Pohlednice ?i reklamní letáky 50. let jsou dnes rájem pro milovníky nejv?t?ích Renault?? ?

Frégate jako scenický dopln?k snímku ?Fantomas??

? ? A takhle jsem ji objevil?
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Zajímavosti
? tená?ské foto

Petru Mikulkovi d?kujeme za foto vzácného ?
Audi Coupé.

? ?Pinkasovi? a jejich hosté v Taunusu P3 a mo?ná i ve 
?kod? 1201.

Dobovka

Bývalý ambasadní Daimler se mihl i v ?panu Tau?, ?
ne? jej ?ef pra?ských veteranist? vyvezl.

Filmovka

? Copak nám prozradí ostrá p?í? 
a seseknutá zá??

Hádanka

U? ani nevím, od koho jsem tuhle C3 dostal, ?
ale ?jetá? je zna?n??

Z mládí

Bylo t??ké poznat ?   
Fiat 850 Cabrio? 

Z historie

 ? P?edválky v zim? nejezdí, tak jen výpomoc 
jednou letní fotkou krásného Chevroletu.



?  Snad se usm?je ?t?stí i na tohle spící Erko.
Ani nevím, který to je ro?ník, plachtu jsem nezvedal?

? eská mrtvolka

P?edvále?ná mrtvolka

?  Ve smutnou trosku se zm?nila pozoruhodná Lancia Aurelia. Velká ?koda, ?e její bývalý majitel více pe?oval 
o n?co, co si p?ivezl z Mototechny

Zajímavosti

? Bezmála opu?t?ná zahrada nedaleko Prahy a v ní brouci a brouci. Bez ?ancí na záchranu a kdoví,
jestli dneska je?t? existují ?

Mrtvolka cizí
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?  D?ív jezdila ?bydlík?? Avia celá hejna,
dnes je to rarita.

T??ká vozba

Ot?ískaný a je?t? plynový ? chudák ?igulík 2102.?

Potkali jsme...

Zajímavosti

? Chevy Corvette po základní karosá?ské renovaci a tovární snímek, jak by m?la vypadat. Zda se tak opravdu 
stalo, nevíme?

Renovace

Nákladní mrtvolka

? Mnoho desítek nákladních If W50 a L60 se povalují na ?ech mo?ných míéstech, ale jen zlomek z nich se op?t 
do?ká podoby z továrních fotek.
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Bugatti 43GS s p?epl?ovaným 
osmiválcem pod kapotou, spat?ilo 
sv?tlo sv?ta v roce 1928, a jejím 
prvním vlastníkem se stala továrna. 
Je tu tedy mo?nost, ?e se ú?astnilo 
závod? v barvách továrního týmu, 
ale tato mo?nost není dodnes 
potvrzena. Z továrny byla bugatka 
prodána André Jamesonovi, banké?i 
z Pa?í?e. Ten Bugatti u?íval velmi 
krátce, ji? na konci roku 1929 je 
v technickém pr?kazu uveden nový 
vlastník, tentokráte z Berlína. Je?t? 
p?ed druhou sv?tovou válkou se 
bugatka znovu st?huje za hranice, 
tentokrát do ?eskoslovenska. 
Majitelem je pan ?emli?ka. Vále?né 

osudy vozu známé nejsou, patrn? byl 
v?z dob?e ukryt. Antonín ?perlík se 
s ní objevuje na startu zimního 
závodu s názvem Vr?ovický okruh, 
po?ádaného Autoklubem ?SR v roce 
1947, a vyvál?í s ní vít?zství. Dal?í 
zmínka výskytu vozu je z roku 1950, 
kdy se v Opav? objevuje s novou 
karosérií (na ?ernobílém snímku). 
Pod kapotou ji? nebru?í Ettoreho 
osmiválec, ale o pohon se stará 
motor z BMW. To ji? je patrn? 
novým vlastníkem Jarek Paná?ek.

V roce 1970 dr. Lohrer kupuje v?z 
(s ?í pomocí asi?) a Bugatti 43 mizí 
v tehdy západním N?mecku. Velmi 

pomalu se dohledávají p?vodní díly, 
a? p?vodní motor a p?evodovka 
z?staly s vozem. Bez internetu se 
díly v ?eskoslovensku dohledávají 
jeden po druhém. B?hem patnácti let 
byly v?echny kouty zem? 
vysmý?eny a v?z zkompletován. 
Shodnou karoserii Grand Sport 
dovezl dr. Lohner v roce 1990 ze 
?výcarska. Dal?í roky trvala 
renovace. Jako majitel je zmi?ován 
Helmut Pende, rovn?? ze SRN.

V roce 2003 v Amsterdamu konaná 
aukce nabídla i tento v?z. Prodán 
byl do Belgie Philippe Jacqmardovi, 
který je dosud jeho vlastníkem.   -

Michal Pr imák

TE?KÉ OSUDY JEDNÉ 
BUGATKY
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Ze sv?ta Patrona
U vzácných voz? není výj imkou, ?e vyst?ídaj í 

b?hem svého ?ivota n?kolik zemí svého 

pobytu. Bugatti 43 Grand Spor t (43219) je 

toho ukázkou: Francie, N?mecko, 

? eskoslovensko... Zmín?ný automobil, dnes 

op?t v plné or iginální kráse, je d?kazem toho, 

jak to n?kdy výj ime?né vozy maj í t??ké.

Bugatti s motorem 
BMW a karoserií 
neznámého výrobce. 
A? se spekuluje o 
Sodomkovi, není o 
této skute?nosti více 
známo. Ka?dopádn? 
je tato Bugatti dal?í 
z dlouhé ?ady voz?, 
které byly 
z povále?ného 
?eskoslovenska 
vyk?eftovány do 
zahrani?í a ji? se 
nevrátily...

Foto: archiv autora



Simca a my
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Rok 2008 za?al op?t jarním srazem 
a op?t ve Velkých Losinách. 
Zv??inové hody ji? byly dra??í, 
po?así ale vydr?elo, ú?ast byla 
kvalitní. Ni?ím zvlá?tním se sraz 
nevyzna?oval. Prob?hl v klidu 
a v pohod?. Pro n?které z nás to byla 
jen p?íprava na akci následující. 

Tou byl dal?í z ?ady mezinárodních 
sraz?. Tentokrát ve ?pan?lské 
Tarragon?, co? pro mne osobn? 
(a myslím, ?e i pro ostatní) byla 
dosud nejdel?í cesta Simkou po 
vlastní ose. Ze svého vozového 
parku jsem vzal Talbota Tagoru. To 
byla jasná volba. Velký luxusní 
sedan, naprosto spolehlivý, m?l být 
zárukou bezproblémové cesty. 
Z ?eska se vydalo Simek víc. Své 
posádky m?la dv? Simky 1307GLS, 
1501Break, Chrysler 180, Simca 
1301 a pak je?t? dal?í dva Chryslery 
z Chrysler klubu ... a mo?ná je?t? 
n?co. Na cestu jsem se vydal sám 
jinou trasou. 

Nechal jsem si celý týden 
a nasm?roval ?umák Tagory 
Brennerským pr?smykem, severní 
Itálií do Janova. Odtamtud jsem se 
dr?el pob?e?í a? do cíle. Cestu p?es 
Monako, Cannes, St.Tropez a dal?í 

známá letoviska jsem popsal 
v cestopise a myslím, ?e se ji? na 
stránkách na?eho magazínu objevil. 
P?íjemná pohodová cesta 
pokra?ovala p?es Barcelonu 
a v po?ádku jsem dorazil na sraz. 
Po?así nebylo zlé ani dobré, camp 
byl p?ímo u plá?e, kterou lemoval 
tak p?l kilometru, mo?ná víc. V?e 
slibovalo skv?lý sraz, zvlá??, kdy? 
jsem dostal krásné upomínkové 
p?edm?ty, jako?to ú?astník. 

Ráno bi?oval camp slu?ný dé??. 
A nep?estával ?  a nep?estával. Ve 
?pan?lsku pr?í málo, ale kdy? u?, 
tak hodn? a dlouho. B?hem t?í dn? 
srazu se camp postupn? m?nil 
v jezero. ?achovnicov? vytvo?ené 
cesty byly po lýtka plné vody, 
vyvý?enou plochu uvnit? pokrývaly 
stany. Program kolaboval, ?pan?lé 
postupn? v?e vzdali, ka?dý se bavil 
po svém. Kdy? bylo t?eba na záchod, 
jelo se autem. N?kdo ?ekal na 
p?ízniv?j?í po?así u plechovky piva, 
n?kdo se kr?il ve stínu strom? 
a hledal sv?j, v?trem odnesený, stan. 
Lidé p?e?ili, vybavení v?t?inou také, 
n?která auta dojela dom? 
s problémy. Tagora jen velmi 
výrazn? zmokla, ale po?ádná pé?e 
doma jí vrátila ?istotu a lesk. 

Na po?átku ?ervence se konala dal?í 
tradi?ní, dnes ji? dávno zaniklá, 
veteránská výstava v pra?ských 
Hole?ovicích. Ú?astnili jsme se op?t 
a op?t s jinými vozy. Klub se tak stal 
jedním z mála, který se ú?astnil 
pravideln? od vzniku této akce.

Narozeninovou Rallye po?ádal dal?í 
z ?len? klubu, jak bylo dobrou 
tradicí. ?ada voz? se o poslední letní 
sobot? proplétala Berounskem. Cíl 
byl ve vodáckém campu, jeho? lep?í 
?asy byly u? hoooodn? dávno. Ale 
zase pivo teklo proudem. 

Podzimní sraz se konal v severní 
?ásti zem?, ve Vrchlabí. Velkým 
zpest?ením byla dohoda vzít si 
dobové oble?ení dle roku výroby 
auta, se kterým jsme jeli. Na?el jsem 
sice jen dámské oble?ení, ale o tom 
byla v?t?í zábava. A tu jde 
p?edev?ím.

P?edposlední akcí byl tradi?ní Sraz 
zna?kových klub?, který se poprvé 
konal jinde ne? v Chrustenicích. A? 
jsme tam d?lali i sraz mezinárodní, 
majitel nás pár dní p?ed akcí poslal 
do háje, ?e si vzal rad?ji svatbu. 
Camp v Zadní T?ebani byl sice 
men?í, ale uskrovnili jsme se. Na 
akci dorazily tradi?n? vozy 

NEJDEL?Í CESTA
Michal Pr imák



rozli?ných zna?ek a nechyb?la ani spanilá jízda.

Sezonu jsme kon?ili v Pa?í?i. Krásnou a bohat? 
obsazenou výstavu s názvem Automédon jsme nav?tívili 
dv?ma Tagorami, které se vyjímaly nejen mezi 
Simkami, ale mezi v?emi veterány. Bodej? ne, byli jsme 
op?t jedinými cizinci. Neodpustili jsme si ani muzeum 
Simky, o kterém jsme psali v jednom z prvních ?ísel.

Rok 2008 byl na velmi bohatý a na po?ítadle kilometr? 
na?ich Simek jich p?kných pár tisíc p?ibylo.   -

   

Velké Losiny: p?ehlídka voz?, aneb kdo zimu neprospal...?

rozli?né tvary z bohaté historie SIMCA? ? ?erstv? zrenovovaná Simca 1301Spécial

poslední p?ípravy...?

?pan?lsko: dé?? zm?nil p?íjezd v brod, ?
Talbot Solara uvízl

? pam?tní fotka
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foto: Michal Primák
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tábo?i?t? ?eského ?oddílu??

? mén? b??ná verze Simky 1000 s ozna?ením Sim4

p?ehlídka u nás oblíbených Chrysler??

kdo podcenil p?ípravu, opravoval...?

? Simca 1100 break ... jednoduchá krása

? Matra Simca Rancho: ideální spole?ník na cesty
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dopravní prost?edek, výstavní kus... a kdy? vítr odnese stan, tak i obydlí.?

Kolik Simek znáte z na?ich silnic? ?

Auto ?tangl Retro Prague

Simca 1005 se objevovala jen na této výstav?.? ? V?dy jsme vystavovali i jeden p?edrenova?ní v?z. 
V?t?ina se renovace nedo?kala...
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Narozeninová rallye. A? rallye, není ?ádný sp?ch...? ? V cíli

V cíli? ? Simky zaujaly i nejmen?í

?  Podzimní sraz: 
Vyrá?íme na spanilou jízdu

Výlet na ?pindlerovku ?



Srazu zna?kových klub? se v?dy ú?astnily vozy rozli?ných zna?ek. ? ? ?

? Automédon: Ka?dá doba jiný tvar...

? Simca Aronde Intendante... 
co jiného by m?l mít na placht?, ?e? ?

První ?ady Simek Aronde se na na?ich silnicích?  
nevyskytovaly.

Sraz klub??
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FOTIT ?I NEFOTIT?
Pavel Kopá?ek

Názor

V on?ch lo?ských ?ervencových 
vedrech jsme jeli z Moravy dom?. 
Cestou jsme z posledních sil fotili 
v?echny zajímavé automobilové, 
architektonické, ale také i p?írodní 
zajímavosti v dohledu, a? jsme 
p?ijeli do Plumlova. Krásné m?sto 
a nádherné jezero ke koupání. 
Plumlovem jsme projeli jen 
s jednou zastávkou u vraku obytné 
Avie ?  a na konci m?sta (sm?rem 
od Prost?jova) jsem na dvo?e 
autoopravny zahlédl ?ervený Talbot 
Samba cabrio, p?esn? takový, jaký 
m?l kolega Michal. Po zastavení 
pak je?t? vrak snad Saabu, to se na 
dálku nedalo poznat. Jeliko? jsem 
u? byl na konci sil, poslal jsem syna 
s fo?ákem, aby se zeptal, zda m??e 
Talbot i onu záhadnou mr?inu 
vyfotit. David to ud?lal tak, jak 
jsem jej to v rámci mezilidské 
slu?nosti nau?il: ve?el do dílny, kde 
byla ?tve?ice opilých mu??, slu?n? 
pozdravil, p?edstavil sebe i mne 
v aut? sedícího, poprosil o dovolení 
vyfotit zmín?ná auta a objasnil 
d?vod focení. Byl sprost? slovn? 
napadený, nazvaný naprosto 
odpornými slovy a vykázaný z haly. 
Poté vy?el p?ed bránu jeden z t?ch 

otrhaných o?ral? a s blábolením, ?e 
si ?musí vyfotit espézetku, aby nám 
tady náhodou n?kdo v noci 
ne?óroval? (citace) ud?lal pár 
záb?r? mne v aut?. Pak na nás 
vzty?il prost?edník a odpino?il se 
zp?t k fla?ce.

Zásadní dotaz: poru?ili jsme 
v n??em etický kodex? Zachovali 
jsme se tak, aby s námi bylo takhle 
jednáno? Ano, dá se namítnout cosi 
o band? tupc? a opilých ubo?ák?, 
ale tím to nekon?í. Pokud stojí 
objekt, který chci fotit, na pozemku, 
je mou povinností po?ádat 
o dovolení. Pokud jej fotím ze 
silnice ?i z ve?ejné plochy, nemusel 
bych, ale ze slu?nosti se ptáme i tak. 
Za celých p?tat?icet let mého chrlení 
fotek se mi tohle stalo poprvé, v??te 
?i ne. Bylo mnoho lidí, kterým jsem 
musel slíbit, ?e fota jejich aut 
nebudu nikde publikovat a slib 
dodr?uji dodnes, i kdy? je t?eba 
majitel vozu po smrti. Ctím závazek 
?  A pohled z druhé strany: chápu, 
?e ?ijeme v dob?, která se slu?ností 
a zdvo?ilostí zato?ila po svém. 
Chápu, ?e si mnoho lidí p?eje 
zne?itelnit SPZ nebo RZ ?i vymazat 

pozadí a v?echny 
identifika?ní 
prvky. Chápu, ?e 
zmín?ný Talbot 
Samba je majetek 
n?koho, kdo si 
VÝSLOVN? 
NEP?EJE 

jakoukoli jeho fotodokumentaci cizí 
osobou, ale je nutné postupovat 
takhle?

No nic, jsme o trochu moud?ej?í 
a je?t? o trochu skepti?t?j?í k ?ásti 
soudobé populace. Syn vyfotil tisíce 
aut ? mnohé z nich u zcela 
neznámých lidí n?kde cestou ? 
vidíme zajímavé auto na 
p?íjezdovce k domu, otev?ená 
kapota a majitel dolévá chladi?. 
Zastavíme, syn se jde zeptat, majitel 
koukne na mn?, pak synovi dovolí 
ud?lat si fotky, zav?e je?t? kapotu, 
syn se zkusmo posadí za volant, pak 
se s majitelem rozlou?í, podají si 
ruku a na?e cesty se rozcházejí. 
A nejen osobní auta, takhle jsme 
fotili autobusy, traktory, nákla?áky, 
vojenskou techniku, zajímavé 
motocykly, prost? v?echno?

Z?ejm? jsme se tenkráte v Plumlov? 
dostali na dohled samého dna lidské 
podoby. Je nám to líto, ale 
nezblázníme se. A vy, ?tená?i, 
pokud n?kdy pojedete p?es Plumlov, 
tak v ?ádném p?ípad? nezastavujte 
u opravny na konci m?sta. Byli 
byste zahrnuti sprostotou opilc?, 
výhr??kami a nakonec by vám tito 
pánové ?je?t? mohli n?co 
?órnout??

?tená??m, na?im p?íznivc?m 
a v?em slu?ným lidem posílám 
p?átelský pozdrav a do plumlovské 
opravny nastavuji zadnici 
k políbení?    -

Zásadní otázka ob?as, ?e? Mnohokrát probíraná 

na socialních sítích, má své zastánce i odp?rce, 

shroma?? ovatele d?vod? PRO i PROTI?  

Já se k ní stavím jednozna?n? ?  Ale nejd?íve 

nastíním mer itum v?ci, které m? p?im?lo napsat 

tohle zamy?lení.

?  Od sedmi let syn fotí pravideln? a nikdy nem?l 
problemy. D?kujeme v?em, kdo? nám umo?nili zv??nit 
své nádherné stroje! 
Foto: Pavel Kopá?ek a David Kopá?ek



Základy polo?ilo rozhodnutí správní 
rady o výrob? sportovn?-cestovního 
vysokovýkonného modelu Dodge, 
pou?ívajícího v nejvy??í mo?né mí?e 
stávající koncernovou stavebnici. 
Ford urputn? p?ipravoval sv?j 
Mustang a GM pracovala na stejné 
kategorii, pohán?ná osobností 
zdatného Johna Z. DeLoreana. Jen?e 
u Dodge mysleli na v?t?í ?adu, 
konkuren?ní spí?e pro Thunderbird 
a AMC Marlin (jak to, ?e první 
Charger vypadal podobn?? ? ). 

První koncept byl jednoduchý v?z 
na chassis Dodge Polara, zato druhá 
zkou?ka se povedla na výbornou. 
Showcar, zvaný Charger II, putoval 
v roce 1965 od jedné výstavy
k druhé a v?ude sklidil pocty 
a vav?íny. Na podzim stejného roku 
bylo v?e p?ipravené, Dodge ned?lal 
tentokrát ?ádné tajnosti a tak v?ichni 
v?d?li, co mohou 1. ledna 1966 
o?ekávat. Dlouhá a protáhlá zá? 
vyvolala nejv?t?í otazníky (viz 
Marlin), svisle ?ebrované p?ídi se 

za?alo ?íkat ?Holící strojek?. 
Základním motorem byl V8 318 cui 
(5.200 ccm) s výkonem 230 koní, 
ale p?íplatková listina kon?ila 
Véosmi?kou s 325 ko?mi 
a krou?ákem tanku. Rok 1968 
p?inesl první ?chlapskou? visa? 
a muskulaturní exterier. Tomu 
odpovídaly i strojovny pod kapotou: 
t?eba?e základ se posunul na 
?estiválec ?Slant Six?, ?pi?ku 
p?edstavoval motor typu HEMI 
(polokulové spalovací prostory) 
a výkonem 425 koní. Ur?it? si jej 
pamatujete z filmu Bullitt ? já jen 
podotknu, ?e v?echny zú?astn?né 
Mustangy musely projít tuningem 
motoru, aby sta?ily seriové 
?Do?ce?. Dal?í generace debutovala 
v roce 1971 a její linie pon?kud 
zvlá?n?ly. Velký p?ední a zadní 
p?evis zjemnil bo?ní pohled, 

Pavel Kopá?ek
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?as zapomíná a lidé v?t?inou také. V tomhle p?ípad? se ov?em nestalo ani jedno. 

Amer ická legenda slavila padesátiny a my o ní pí?eme te? , proto?e 

v aktuální dob? to nebylo dost dob?e mo?né. Tak?e v?zte, ?e na podzim 

roku 1965 debutoval Dodge Charger, amer ická ikona, a? na výj imky 

uctívaná v?emi, co maj í rádi detroitské ?elezo. 

PADESÁTINY, NA KTERÉ JSME 
NEZAPOMN?LI?



otázkou je, zda to bylo 
u tohohle silni?ního kladiva ku 
prosp?chu v?ci. A tady také 
pravý Charger kon?í. Nechutné 
?úsporné? praktiky amerického 
Kongresu zlikvidovaly (nejen) 
strojovnu HEMI, nejv?t?ím 
agregátem se u? v roce 1973 
stal 440 cui Magnum (7.200 
ccm), dávající ?pi?ku 280 koní. 
Odbyt klesl o t?etinu a není 
divu. Poslední ro?ník téhle 
generace vypadal je?t? 
svalnat?, ale to bylo tak 
v?echno. Poslední modelová 

?ada na p?vodní platform? 
B-Body se objevila v roce 
1975 a a? na drobnosti se 
zcela  shodovala s Chryslerem 
Cordoba. To u? byl solidn? 
stav?ný v?z pro ka?dodenní 
provoz, ale s pravým Chargrem 
m?l spole?né u? jen to jméno. 

A to byl prakticky konec ? a? 
se mi do toho nechce, musím 
uvést je?t? jeden ?Charger?, 
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dvoulitrový ?ty?válec, za p?íplatek dokonce 
s turbomotorem, jen?e ten u? v encyklopediích a knihách 
typu ?Golden Edition? nebývá.

A tak se zav?ela kronika auta s velkým jménem, podobn? 
jako kronika Challengeru a dal?ích slavných ze stáje 
Mopar. -

únor  |  2016  |   Veterán  |  33



34   |  Veterán  |  2016  |  únor

Výro?í

Newyorská výstava International 
Motor Sports Show byla 6. února 
1954 d?j i?t?m premiery 
Mercedesu-Benz 300 SL . Pro 
mnoho fanou?k? je to dodnes 
legendarní MB, p?ímo navazující na 
p?edvále?né St?íbrné ?ípy. Od roku 
1952 se prototypy ú?astnily 
mezinárodních sout??í a o rok 
pozd?ji u? byla p?ipravená ?civilní? 
verse, osazená mechanickým 
vst?ikováním paliva. Seriová výroba 
se za?ala pomalu rozjí?d?t v srpnu 
1954 v sindelfingenském závod?. 
V?z dostal tovární kod W198 
a prosté ozna?ení SL. Do výroby ?el 
ve dvou ?adách, bu? jako coupé 
s výklopnými dve?mi nebo jako 
roadster. První SL se sice prodaly 
v Evrop?, ale v?t?ina z vyrobených 
1400 kus? na?la majitele za 
oceánem (tém?? 1100 voz?), kam se 
za?aly vyvá?et v b?eznu 1955. 

Pohonná jednotka 
pochází z typu W186 
(300 ?Adenauer?), 
který jsme detailn? 
p?edstavili. Upravený 
t?ílitrový ?estiválec 
dával 215 koní a podle 
zp?evodování dosáhl 
?pi?ky a? 260 km/h. 
Jízda v uzav?ené versi 
nebyla ale nic 
p?íjemného, zejména 
v lét?. Klimatisace 
nebyla, okna ve 
dve?ích se spou?t?t nedala a malá 
výklopná okénka nesta?ila. Velká 
prosklená plocha spolu s ?árem od 
motoru se postarala o skute?ný 
?zá?itek?. Zajímavostí je stolitrová 
palivová nádr?, za p?íplatek jste 
dokonce dostali placatý sud na 130 
litr?. Mezi vlastníky t?chto dnes 
v?t?inou obdivovaných relikt? pat?ili 

závodník Juan Manuel Fangio, 
dirigent Herbert von Karajan, 
president Juan Perón a filmové stars 
Clark Gable,. Curd Jürgens, Tony 
Curtis, Sophia Loren, Horst 
Buchholz, Gina Lollobrigida ?i 
Romy Schneider. MB 300 SL z?stal 
po ukon?ení produkce v roce 1963 
bez p?ímého následovníka. -

MERCEDES-BENZ 300 SL

U? je tomu více ne? století, co se 24. února 1909 
p?edstavila zna?ka Hudson. Firma, celým jménem 
Hudson Motor Car Company, byla zalo?ená Josephem 
Hudsonem, za ?ízení podniku odpovídal Roy Chapin. 
Sídlo nového závodu bylo v Detroitu (kde také jinde, ?e 
?  ? ). Výrobce se orientoval na ni??í cenovou hladinu 
a hned jeho první model Hudson Twenty znamenal velký 
úsp?ch. Za rok a p?l se prodalo 4500 kus?. Spole?nost 

expandovala a p?ipisuje si n?kolik sv?tových prvenství: 
dvouokruhové brzdy ?i tlakom?r oleje a kontrolka 
dobíjení na p?ístrojovce. Do druhé sv?tové války vyrobil 
Hudson mnoho pozoruhodných typových ?ad, nap?. 
?estiválcový Super Six a Big Six. Koncem 20. let 
Hudson vyrábí p?es 300.000 voz? ro?n? a otevírá 
montovny v Anglii a Belgii. Hudson m??eme najít i pod 
jmény Essex ?i Terraplane. V roce 1930 presentuje sv?j 

první ?adový osmiválec, vyhrazený pouze pro 
jméno Hudson, ?estiválce se prodávaly jako 
Essex Six. Zajímavým po?inem je p?íplatkové 
elektromagnetické ?azení s p?edvoli?em, 
dodávané v polovin? 30. let. Tehdej?í karoserie 
Hudsony byly vcelku st?ízlivé, v druhé polovin? 
340 let tvo?ila jejich maska pov?stný ?vodopád?. 
Poslední modernisace p?i?la v roce 1941, za války 
firma dodávala letecké sou?ástky a lodní motory. 
V roce 1948 se zrodil legendární aerodynamický 
?Step Down?, p?elomový Hudson, který p?edb?hl 
tehdej?í dobbu o n?kolik let. Málo známé jsou 
pick-upy a lehká u?itková technika z t?chto let. 
T?eba?e legendarní Hornety a Commodore 
p?inesly Hudsonu velkou slávu, dostala se firma 
do potí?í. Slou?ením se spole?ností 
Nash-Kelvinator roku 1954 se poda?ilo sice 
úpadek oddálit, ale konec slavného Hudsonu 
p?i?el v roce 1957. -

HUDSON
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?tená?ský objektivMIKULÁ?SKÉ
RADOVÁNKY

P?esn? tak ? bylo 5. prosince 2015 a Lu?t?nice byly 
sv?dkem rej? nikoliv p?edváno?ních... I kdy? popravd? 
?e?eno, bublalo to tam ze v?ech stran, ale jak se m??ete 
p?esv?d?it z fotek Míry Sity, Mulisáci v?eho druhu a ani 
sám Lucifer v tom tentokrát prsty nem?li. Net?eba 
dlouhých úvod?, karty jsou rozdány a prohlédnete si je 
u? sami... ?

? Dodge Ram Van - útulný, spolehlivý, praktický, silný...

Ford Thunderbird Landau Coupé a jeho ?
nesmrtelný ?nos?.

? Tak kdyby teda fakt v?echno selhalo, 
je?t? jsme tady my...

Chevy Caprice, lidovka v americkém pojetí. ? ?

Myslím, ?e by i dneska na?la dostatek p?íznivc?, jen by se ?vývoj? musel zpomalit v tom správném momentu.

Vzorn? uklizeno: Camaro II ?

Text: Pavel Kopá?ek
Foto: Miroslav Sita



Diskuse nad Lincolny ? kdo t?mhle posledním dinosaur?m rozumí lépe ne? ten, kdo je ?ídí? ? ?

Práce jak na kostele, ale Olds by mohl být zase fe?ák!?

P?ibli?n? takhle by mohlo vypadat idealní auto (dle mín?ní autora popisky, samoz?ejm? ? ). ?
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?tená?ský objektivKDE JSOU 
HRANICE HYENISMU?

Mo?ná jste o tom sly?eli, mo?ná jste 
podobné snímky vid?li na socialních 
sítích. Tak jen ve zkratce: známý 
a hojn? nav?t?vovaný autobazar 
v Týnci nad Labem (okres KO) 
míval na své plo?e hodn? pestrou 
nabídku. Mimo sou?asné techniky 
také v?dy n?co ?na zub? pro 
fajn?mekry a milovníky autohistorie 
? bez rozdílu, jestli je zaujal 
p?edvále?ný dvouválec nebo 
supersport se ?ty?mi stovkami koní. 
To v?e p?estalo platit na podzim 
lo?ského roku.

P?iná?íme vám ?tve?ici snímk?, 
které p?ímo na míst? po?ídil 
pravidelný náv?t?vník Jirka 
Zborník. Vidíte nádherný Chrysler 
p?elomu 50. a 60. let, evropské old- 
i youngtimery a skrytí z?stávají 
d?de?kové s bezmála osmdesáti 
roky na k?í?ku.

A z?ejm? taková skladba vadila 
úchylné a odporné bytosti (zám?rn? 
nepou?ívám název ??lov?k?), a tak 
patrn? pro své pyromanské a zlostné 
ukojení vydala vystavená vozidla 
ohni napospas. Ono se v?bec 

nejedná o to, zda je p?edm?tem 
zkázy automobil z roku 2015 nebo 
1965. To je jen odstup?ování 
tragedie, tady jde o princip. Princip 
nepochopení zvráceného ?inu... ?  

Su?te mne za nep?im??enost, 
spílejte mi, dejte mne t?ebas na 
pomyslný i na skute?ný praný? ? ale 
pachateli bych dal ochutnat jeho 
vlastní medicíny. Nech? jej pomalu 
stravuje ohe? ? ten samý, jemu? dal 
ochutnat ocelové klenoty rok? 
dávno minulých ?

Text: Pavel Kopá?ek
Foto: Ji?í Zborník
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?tená?ský objektiv
Serii snímk? z Olomoucka a blízkého okolí poslal ná? v?rný 
?tená? Petr Mikulka. Zahrnují dobu od rozkvetlého podzimu a? po 
o?ekávání zimy, která vloni stejn? nep?i?la. Pet?e, díky za foto!

? Volvo Amazon v STW versi vypadá náramn? a ?edá 
mu slu?í!

? Malá Panda 4x4 u? vb?hla do veteránského v?ku

? Velorex ?naho?e bez?. T??íme se na nový ?at!

Jen neúnavný pozorovatel m??e v sychravém dni ?  
potkat dvakrát za sebou jednu krásnou Osmu!

?estiválcový Commodore B je raritou i v N?mecku?  

Text: Pavel Kopá?ek
Foto: Petr Mikulka



?asopis VETERÁN nabízí komer?ní inzerci  za zavád?cí cenu 5000,-K? za jednu 

A4 inzerce. V ka?dém ?asopisu je p?ípustná pouze jedna strana inzerce, tak?e 

budete mít jistou exk luzivi tu. Obsah inzerce podléhá schválení redakce. 

Inzerovat mo?no produkty nebo slu?by související s historickými vozidly nebo 

s jejich stylem. Pro komer?ní inzerci  nás kontaktujte na emai lu 

michal@simcacentrum.cz 

Ve?keré fotografie, pou?ívané v na?ich ?asopisech, jsou na?e vlastní nebo 

prospektové, pressfota a materiály tiskových odd?lení a fond? výrobc?, na které 

není copyright. Nikdy jsme nepou?ívali  a nepou?íváme fotky jiných autor? bez 

jejich souhlasu! Ve?keré ?lánky jsou na?e vlastní. 

V p?ípad? zájmu m??ete psát o svém veteránu do rubriky ?Z pera ?tená???.

Va?e ?lánky rádi  ot iskneme.

?asopis VETERÁN byl, je a bude zdarma pro v?echny p?íznivce historických 

vozidel, veterán? a v?bec v?ech starých aut ? .  V p?ípad?, ?e nás chcete podpo?it, 

za?lete nám p?ísp?vek v libovolné vý?i na ná? ú?et 396 769 1001 /  5500. Finance 

vyu?ijeme na úhradu náklad?, spojených s cestami za reportá?emi. Tímto se 

vám vlo?ené finan?ní prost?edky zase vrátí zp?t ? .   D?KUJEME!

Nezávislý ?asopis VETERÁN vydává FINTALK Invest s.r.o. 

Zdarma ke sta?ení z na?ich webových stránek.

Zakázán p?et isk  a vyu?i t í text? a fotograf i í bez na?eho písemného souhlasu! 
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Email: m ichal@magazinveteran.cz
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