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Vá?ení ?tená?i, na?i milí p?átelé,

tak se vám musím k n??emu p?iznat. Poslední m?síce, kdy pracuji na renovaci 
n?kolika Simek, u mne setrvává pocit jakési ?okoukanosti? povále?nými 
vozidly. Za dv? desítky let mezi auty z let 1960-1990 mi p?ijdou v?echny 
stejné. Vlastnil jsem jich kolem sto padesáti a s dal?ími stovkami jsem jezdil, 
pár jich i zrenovoval. U? ani nezastavuji u p?kného Mini, Volhy v zahrad? ?i 
Fiata v protism?ru. Dneska jsem ani ?t?inácetjedni?ku? nevyfotil s vnit?ním 
pocitem, ?e ona tu bude i zítra.

Naproti tomu le?ím v kní?kách, prohledávám v?echna mo?ná zákoutí 
internetu a poznávám p?edvále?nou historii automobilismu, zejména toho 
?eskoslovenského. Ano, my v?ichni mo?ná víme, jak dob?í byli na?i p?edkové 
a co v?e um?li vyrobit. Ale a? kdy? na vlastní o?i (je pohled na video 
pohledem ?na vlastní o?i?? A ) vidíte, jak Junek projí?dí zatá?ku v Bugatti, 
co v?e musely vydr?et ve dvacátých a t?icátých letech  tatrovky, zetky, 
aerovky, ?kodovky, Wikovy a dal?í, nezbývá ne? smeknout. Neubráním se p?i 
tom smutnému uv?dom?ní si, ?e je to v?echno pry?. Druhá sv?tová válka, 
socialismus a ten ?sociální marast? posledních tém?? t?ech desítek let, m?ly 
tak negativní vliv na lidi, ?e ti nechali zapomenout na ?zlaté ?eské ru?i?ky? 
a poctivou práci. Pomalu a bezpe?n? jedoucí Bugatti na jízd? elegance 
nenahradí pískot kompresoru u vysoko t?rovaného motoru tého? vozu p?ed 
desítkami let. V??n? blikající kontrolka ?error? na palubní desce nás 
nenadchne tolik, jako d?kazy kvality p?edvále?ných voz?, postrádající tolik 
z výbavy na?ich sou?asník?. Kdy? se budeme blí?it k zarostlé gará?i, m??eme 
doufat v nález tak mo?ná bezdomovce, ne? zapomenutého automobilu.

Ale nic z toho by nám nem?lo vzít elán do na?í ?innosti. A tak já se vrátím 
s fo?ákem k té 1301 na dvo?e, objednám si dal?í knihy a budu se chystat na 
koupi svého prvního p?edvále?ného veteránu.

S blí?ícím se jarem Vás srde?n? zdraví          Michal Primák
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Pavel Kopá?ek

AUTO SAMÁ HRANA

?ada 140, nebo? tu musíme vzít 
jako výchozí bod, p?inesla koncepce 
budoucnosti do doby, která o nich 
je?t? mnohdy ani nem?la tu?ení. 
Naprosto st?ízlivý sedan a STW 
vynikaly nejen solidností, pevností 
a robustní stavbou, diktovanou 
severskými podmínkami, ale 
takovou bezpe?ností, ?e nejeden 
slavný evropský výrobce poléval 
sv?j zna?kový emblem ho?kými 
slzami. S men?ími obm?nami se 
?ada 140 vyráb?la do roku 1975, 
kdy ? a? stále k poznání ? zm?nila 
své názvosloví na ?adu 240. To u? se 
dávno mluvilo o ?védských tancích, 
nebo? velké a mohutné nárazníky 
deklasovaly nejednoho soupe?e 
a n?které doslova rozmetaly na 
kousky. Volvo obhájilo a potvrdilo 
sv?j primát v bezpe?nosti vozidel. 

?ádný strom ov?em neroste do nebe 
a tak i ?ad? 240 byla prorokována 
n?kolikaletá ?ivotnost (koho by 
napadlo, ?e si její zástupce budeme 
moci koupit je?t? po?átkem 90. let), 
tak?e není divu, ?e v dob?, kdy 
první 240 svítily novotou, za?aly 
nejchyt?ej?í koncernové mozky 
p?emý?let, jak dál. Na základ? 
bleskového pr?zkumu mezi 
náv?t?vníky n?kolika autosalon? 
stanovil ?editel vývojové skupiny 
Haakan Frisinger priority, které 
bude nutno dát do vínku budoucí 
hlavní modelové ?ad?, prozatím 
pojmenované stru?ným kodem 
NV80 (NV = New Vehicle, 80 byl 
rok p?edpokládaného debutu). 
Hlavními cíli bylo dosa?ení t?chto 
a mnoha podobných bod?: 
spolehlivost a kvalita výroby bez 

výkyv?, spot?eba paliva (ropná krise 
rozdávala facky nalevo napravo), 
?ivotnost, men?í hlu?nost ve vy??ích 
otá?kách a jednozna?ný design. 

Volvo nespoléhalo jen na své síly, 
ale obrátilo se s prosbou o odborný 
názor i do zahrani?í, jmenujme 
nap?íklad studio Italdesign. 
Nevyhlá?ená sout?? vyvrcholila 
v roce 1976 p?edáním více ne? 
dvaceti utajených skic a n?kolika 
hlin?ných model?. Dnes ji? na n? 
m??e popat?it i oko laika, tak?e 
konstatujeme, ?e mnohé z toho, co 
Haakan Frisinger stanovil, se 
promítlo do zpracovaných návrh?. 
Komise v?ak za optimální vybrala 
design vlastního návrhá?e Jana 
Wilsgaarda. Projekt byl uvedený do 
?ivota.

Mezitím se v?ak u Volva, ve 
?védsku i v Evrop? událo n?kolik 
v?cí, které postupn? zp?sobily 
oddálení a bezmála definitivní 
ukon?ení prací na novém modelu. 
Jen díky zna?né podpo?e vlády 
a ve?ejnosti se atmosfera uvnit? 
tradi?ní zna?ky zm?nila alespo? do 
té míry, ?e dovolila pokra?ování 

?védskému Volvu se b?hem povále?ného vývoje poda?ilo mnoho doslova 

geniálních tah?, které se ve své dob?, ale i z dne?ního pohledu staly 

naprostým ?lágrem. Namátkou jmenujme PV 444 a 544, robustní 

Amazon ?i avantgardní P 1800. Mnohem mén? je takových, s nimi? a? 

tak ??astnou ruku nem?li: velké 164 ?i (na?t?stí v?as zastavený) P 1900. 

Ov?em nejv?t?í trhák se poda?il v druhé polovin? 60. let!
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ocelového ingotu na soum?rné ?ásti. 
Prolisy jsou zd?razn?né pry?ovou 
li?tou p?es ob? dvojice bo?ních 
dve?í, nárazníky zasahují do boku a? 
k vý?ez?m kol. Ty jsou podle stupn? 
výbavy lemovány tenkým 
chromovaným prou?kem. Horní 
hrana bok? de facto neexistuje. 
Konstrukter?m se povedlo jedine?n? 
zakomponovat vysokou, hranatou a 
samostatn? neforemnou st?e?ní 
nástavbu tím, ?e jí zdánliv? ?utopili? 

o pár centimetr?. Samoz?ejm?, její 
vý?ky a strohost vyniká nadále, ale 
?vsazení? na úrove? víka kapoty a 
zavazadelníku ud?lalo mnoho dobré 
práce. ?erná bo?ní zrcátka, pon?kud 
nezvyklé vystouplé kliky a sem tam 
st?ízlivý nápis ? to? celá bo?ní 
inventura. P?í? se tvá?í tak, jak bylo 
u Volva dáno u? kdysi. Pohledem na 
mohutné 760 ve zp?tném zrcátku 
dostává ?idi? pokyn, aby se ve 
vlastním zájmu klidil z cesty. Lehce 

vystouplá maska se zvý?enou horní 
?ástí st?edu se u? dávno stala 
markantem stejn? jako celá kapota, 
její? st?edový prolis za?íná práv? na 
tomto míst?. Tradi?ní velké 
sv?tlomety jsou u amerických versí 
nahrazené ?tve?icí lamp ?Sealed 
Beam? a ob?as se s tímhle prvkem 
setkáme i v Evrop?. P?ední nárazník 
se pokou?í zamaskovat svou 
?traversovitost? tmavou barvou, ale 
my, co máme hranatá Volva rádi, 

prací. Jen?e ?as mezitím pokro?il. 
Volvo si ale stále nebylo jisté svou 
v?cí, tak?e Hans Gustavsson, ?íslo 2 
mezi firemními designery, navrhl 
ukázat vybranému publiku 
dosavadní práce a vyu?ít jeho 
reakce. P?ipomínky a reakce publika 
vyústily ve stavbu VCC (Volvo 
Concept Car), presentovaného roku 
1980. Nakolik se ale VCC bude 
podobat originálu, z?stalo zám?rn? 
nezodpov?zeno. 

Odchylky byly dost velké, m??eme 
dnes konstatovat. P?esto se události 
daly znovu do pohybu a koncem 
roku 1979 u? jezdily prototypy, na 
nich? byl nový design k 
nep?ehlédnutí. Projekt byl tedy 
(op?t) zachrán?n a dostal kodové 
?íslo 01, co? m?lo signalisovat nový 
po?átek. Bezprost?edn? nato vznikly 

stovky nákres? dal?ích mo?ných 
variant, detail?, ale také zcela nový 
koncept VCC, dost podobný 
pozd?j?ímu vozu a dokonce ve versi 
STW. Pou?itím n?kterých p?vodních 
agregát? z ?ady 240 dosáhlo Volvo 
zna?ných úspor, desítky 
maskovaných oblud tvo?ily flotilu 
zku?ebních vzork?, které se rozjely 
na severní polární kruh, do ?áru 
amerického Údolí smrti ?i strmých 
velehorských silni?ek. Doladily se 
jízdní vlastnosti, ov??ily se detaily, 
prob?hly dal?í tisíce ?inností 
a schvalova?ek, ale nový projekt 
dostal kone?n? zelenou.

Den premiery p?i?el 2. února 1982, 
Volvo si mnulo ruce, sv?t zíral 
a fanou?ci Volva byli spokojení: na 
sv?t? byla dal?í oblíbená ?cihla?, 
v ní? ?védové p?ekonali sebe sama. 

Více ?eknou obrázky, nakonec ? 
auto je dostate?n? známé i u nás, ale 
malá procházka kolem 
premierového 760 GLE nem??e 
u?kodit.

Budeme mít pom?rn? lehkou práci, 
proto?e si vysta?íme s pravítkem, 
p?íp. je?t? s úhlom?rem. Ost?e 
hranatá a na první pohled 
nekompromisní a opticky masívní 
karoserie nás p?i bli??ím zkoumání 
p?ekvapí samoz?ejmostí, s jakou do 
sebe jednotlivé prvky zapadají. 
Bo?ní linie p?ísn? lichob??níkového 
tvaru se zejména p?i pohledu od 
zadních svítilen dynamicky sva?uje 
kup?edu a dává ?védskému tanku 
lehkost u n?j nehledanou. N?kolik 
vodorovných bo?ních prolis? jednak 
brání pronikání ne?istot ke klikám, 
jednak opticky d?lí plochu 
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víme své ?  ? . Zajímavostí jsou 
drobné postranní ?harmoniky?, 
d?íve vídané jen u produkce do 
USA. St?ra?e sv?tlomet?, rozm?rné 
blika?e a posi?ky, velký, ale 
decentní spoiler s n?kolika pr?duchy 
a p?íplatkovými mlhovkami 
a nakonec v?udyp?ítomné 
úhlop?í?né ?ebro na míst?, kde se 
koncentrují pohledy okolí, to je celý 
dojem p?edku. Dojem st?ízlivosti, 
ale zdravé, pohledné a nad?asové, 
Také proto ani dnes, po více ne? 30 
letech, nep?sobí 760 zastarale. Zá? 
jakoby byla odrazem p?íd? ? a tak 
tomu i opravdu je. Zadní svítilny 
doslova amerických rozm?r?, velké 
chromované nápisy, hluboce 
projmuté místo pro RZ a masívní 
nárazník ? to by mohlo být v?e, 
kdybychom si nev?imli elegantního 
se?ikmeného  zakon?ení C sloupku 
v míst? napojení na ponton 
karoserie: tam, kde by se zcela 
nesourod? p?sobící kousek sna?ili 
ostatní zamaskovat, Volvo z n?j 
ud?lá p?ednost a je?t? ji zd?razní 

chromovanou ozdobi?kou ? . Druhá 
v?c u? tak veselá není a osobn? jsem 
vid?l, jak p?sobila problemy. Daní 
za bezpe?nost a mohutnost zád? je 
vysoko polo?ený zavazadelník, 
který ob?as osobám men?ího 
vzr?stu d?lá potí?e. P?im??en? velká 
kola jsou bu? standardní plechová 
s n?kolika druhy poklic nebo 
efektn?j?í hliníková, p?i?em? není 
a nebylo t?eba omezovat se na 
katalogy p?íslu?enství výrobce. 
Dokonalá celosv?tová sí? výrobc? 
autodopl?k? brzy za?adila 700 do 
svého portfolia a zna?n? roz?í?ila 
nabídku na individualisaci modelu. 
Interier 760 byl ve znamení 
decentního a pon?kud odta?itého 
luxusu. Naprosto vyhovoval t?m, 
kte?í nemají rádi zbyte?nosti, 
serepeti?ky, bezú?elné obliny 
a nesmysly. Zcela rovné plochy, 
stejn? vhodné na ?i?t?ní jako na 
popraskání, byly esencí elegantní 
symetrie. Vrchní ?ást panelu 
obsahovala jen z místa osádky 
neviditelné ofuky a nízkou 

prohlube? na drobnosti, pod ní se 
v celé ?í?i desky nacházely výdechy 
klimatisace a topení a pod nimi p?ed 
spolujezdcem velmi objemná 
zamykací schránka. St?edový panel 
procházel ve svislé ose a? k podlaze, 
byl pooto?ený k ?idi?i a obsahoval 
ovládání klimatisace, autoradia 
s p?ehráva?em, autotelefonu 
a n?kolik dal?ích spína??. 
Pokra?oval st?edovou konsolí 
s odkládacím prostorem, tradi?ní 
krátkou pákou ?azení ?i voli?e 
a jeho podélná osa kon?ila velkou 
loketní op?rou, na p?ání otvírací 
a uzamykatelnou. Jen ku?áci to m?li 
tradi?n? zna?kov? nepraktické, u? 
od po?átk? ?ady 240 Volvo umístilo 
popelník a zapalova? dozadu dol?, 
z pohledu ?idi?e hluboko za páku. 
Tak?e ten p?ístup s cigaretou v ruce 
byl, ?ekn?me ?  odvykací ? . 
P?ístrojový ?tít v rozm?rné kapli?ce 
krylo se?ikmené sklo, které ani 
v jednom úhlu nevrhalo ne?ádoucí 
odrazy na p?ístroje: ty byly 
v n?kolika variantách podle typu, 
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výbavy, zem? ur?ení a roku výroby. 
Jasn? ?itelný a dob?e odstup?ovaný 
rychlom?r mohl být dopln?ný 
analogovými hodinami, 
otá?kom?rem a malými ukazateli 
teploty a paliva, n?které modely 
m?ly hodiny s men?ím ciferníkem 
zcela vlevo a dopl?kové p?ístroje 
soust?ed?né v jednom  velkém 
?budíku?. Ovládacích prvk? nebylo 
zbyte?n? moc, ostatní se 
ergonomicky soust?edily do ?idi?ova 
dosahu. Volant s velkou m?kce 
?aloun?nou plochou u Volva 
nep?ekvapí, to bylo standardem u? 
mnoho let. Sedadla nem?la nic 
spole?ného se sportovní jízdou ? 

není divu, ale zaru?ovala pohodlí 
a minimum únavy i po celodenní 
jízd?. Ostatn?, 760 tak byl 
i my?lený, na poskakování 
v dopravních zácpách nabízel 
koncern men?í modely. Tehdy 
obvyklé dopl?ky a asistenty 
nechyb?ly ani ve Volvu, prostorová 
nabídka excelentní, materialy 
prvot?ídní. Co dodat?

Jízdu ve Volvu jsem si vychutnal jen 
jednou a to je?t? v exemplá?i, který 
u? m?l dvanáct let tvrdé práce za 
sebou. P?esto se na silnici choval 
ukázkov?, nikde nic nesk?íp?lo, 
nevrzalo, ale v zatá?kách bylo jasné, 

?e nejsou jeho parketou. Ne snad, ?e 
by nesta?il, ale ?lov?k se s ním 
musel trochu s?ít a uv?domit si, ?e 
jede vozem, který m?l representovat 
a chlácholit unavenou du?i 
zámo?ného majitele. 

Vra?me se ale do premierových dní: 
dva roky po debutu luxusního 760 
p?i?el jeho levn?j?í sourozenec 740. 
M?l namí?eno do taxislu?by, 
b??ných fleetových pot?eb, ale 
i k zákazník?m, kte?í velký v?z 
pot?ebovali, ale bez velkého luxusu 
se obe?li. 

Ob? cenov? a technicky odli?né 
verse se vyráb?ly v tak rozmanitém 
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po?tu, ?e nemá smysl rozpitvávat 
zde jednotlivé odli?nosti. Tedy:

Volvo 740

Dodávalo se jako sedan a STW, 
a sice ve versích GL, GLE, SL, GLT 
a 740 Turbo. Na výb?r m?l zákazník 
zá?ehové ?ty?válce 2,0 a 2,3 litru 
a vzn?tový ?estiválec 2,4 litru. 
P?evodovka mechanická ?i 
automatika, období výroby 1984 a? 
1992, montovny mimo ?védsko 
i v Belgii, Kanad? a Australii

Volvo 760

Rovn?? sedan a STW, provedení 
GLE, ale mnohem zajímav?j?í 
nabídka motor?: ?ty?válce 2,3 litru  
mohly mít a? 190 koní (turbo), velké 
zá?ehové V6 se nabízely ve t?ech 
výkonových stupních a v nabídce 
byl i jeden ?estiválcový turbodiesel. 
Bylo nabíledni, ?e u zna?n? drahého 
vozu dá zákazník spí?e p?ednost 
snadnému ?ízení, tak?e koncern 
nabízel pouze jedinou mechanickou 
p?evodovku (p?tikvalt), zato ale 
trojici sametov? pracujících 
automat?. Volvo 760 se rozlou?ilo 

v roce 1990, mimo mate?skou zemi 
se montovalo v Belgii a v Kanad?. 

Pro zajímavost uve?me, ?e v obou 
typových ?adách se vyrobilo 
bezmála 1.500.000 kus?, dosáhly 
nesmírné obliby nejen ve 
Skandinávii, ale tradi?n? i v USA 
a Kanad?, Austrálii a na Novém 
Zélandu, z evropských zemí pak 
v Rakousku, ?áste?n? i v N?mecku, 
?výcarsku a rovn?? v Anglii. 
N?které m?ly skute?n? zajímavé 
osudy. Výkonné 760 se pou?ívaly 
jako dálni?ní policejní, jejich 
komer?ní chassis slou?ilo p?i stavb? 
sanitních a poh?ebních special?. 
Dal?í a ?asto vid?nou variantou bylo 
i prodlou?ené, ?asto limousinové 
provedení ze specialisovaných 
karosaren Woodal ?i Nillson. Flotilu 
t?chto, ale i b??ných Volv ve 
státnicky tmavomodré barv? m?l 
k disposici p?edseda Sjednocené 
d?lnické strany N?mecka soudruh 
Erich Honecker, jen? sice vlastnil 
sov?tskou representa?ní produkci, 
ale z?ejm? nedosti na tom. Jeho 
specialy m?ly zvý?ené st?echy, 

zv?t?ené nádr?e o objemu 105 litr?, 
skryté majáky, dr?áky vlaje?ek 
i okenní záclonky k udr?ení intimity 
luxusního vozidla od pracujících, 
jim? zbyly jen ty sv?tlé zít?ky. Velká 
Volva m?la a má v oblib? i Kimova 
rodina v severní Koreji, a byla 
k vid?ní rovn?? je?t? 
v socialisticko-agrární Albánii za 
vlády Envera Hoxhy. 

Zajímavou kapitolou je coupé 780, 
navr?ené a stav?né v dílnách studia 
Bertone. Je p?vodem a okolnostmi 
vzniku tak odli?né, ?e p?esahuje 
rámec tohoto ?lánku. P?vodn? 
uva?ované cabrio nep?ekro?ilo 
stadium prototypu.

Jednodu??í 740 se m?lo stát 
následníkem populární ?ady 240, ale 
nestalo se tak. Dvoustovka se 
ukázala natolik oblíbená 
a ?ivotaschopná, ?e nejen ?ila vedle 
svého my?leného nástupce, ale svou 
slávou jej dokonale zastínila. Velký 
760 nahradil mohutné 264 a 265, 
co? se ov?em dalo p?edpokládat. 
Masívní, krásné, ale zna?n? ?íznivé 
a provozn? velmi nákladné 
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?estiválce nem?ly ve ?védsku ani nikde na 
sv?t? na r??ích ustláno a je jim ur?ena 
budoucnost spící ?ípkové R??enky. ?ada 
760 se p?evzetí jejich ?tafety zhostila 
dokonale. 

A co ?eské silnice? Jakkoliv byly u nás 
?védské tanky oblíbené, o ?ad? 700 to tak 
dalece neplatilo. Ne, ?e by nebyl zájem, 
dokonce velký, kolem zaparkovaných Volv 
se v Praze tísnili zv?davci a dost bylo 
i t?ch, kdo? m?li prost?edky na jejich 
nákup. Jen?e tací spí? volili MB, u? 
z d?vodu presti?e ?i zaji?t?ného service, 
nebo se jim zdály ?iletkové hrany od 
periferního ?echá?kovského vkusu p?íli? 
daleko. Tak?e se lépe prodávaly 240, jich? 
sem Tuzex n?kolik desítek dovezl, 
a v druhé polovin? 80. let pak malé 360. 
P?esto se Volva ?ady 700 u nás objevovala, 
poh?íchu v?ak v majetku cizinc? ?i 
zahrani?ních zastupitelství. Velká Volva, 
pravideln? vystavovaná na brn?nských 
veletrzích, se musela dostat do ruky 
devisových tuzemc?, ale tentokrát mne 
pam?? a archiv zklamaly.

Svého druhu p?íliv nastal po roce 1990. 
Robustní, ale zna?n? ojetá volva k nám 
nacházela cestu ve velkých skupinách, 
p?evá?n? vybavená vzn?tovými motory. 
Jejich chropot bývá vzácn? sly?et dodnes, 
na na?em okrese jich n?kolik stále jezdí 
s udivující výdr?í. Na Volvo ?ady 700 jsem 
nedosáhl, by? jsem moc cht?l. N?kdy 
v r. 1996 se mi zalíbil exemplá? v jednom 
kamarádov? autobazaru. Modrý sedan 
s ?ernou st?echou na ?s. dokladech, 
pohodlný, neshnilý, prost? ?kauf? - tedy, 
a? na to, ?e po nastartování po?ád svítila 
kontrolka mazání motoru, která zhasla a? 
po dosa?ení 2.000 otá?ek. Tam se n?co 
d?lo a to n?co by bylo asi hodn? drahé na 
lé?bu. Tím to také skon?ilo ...

Snad se mezi ?leny Volvo clubu najdou 
vozy, udr?ované z lásky, a ope?ovávané 
s nad?jí na jejich dlouhodobou existenci. 
Bylo by to nadmíru záslu?né, nebo? 
n?kolik let po ukon?ení hranaté ?kapitoly? 
Volvo zmutovalo do kulatých tvar?, 
netypických, standardních a za?adilo se po 
bok naprosto v?edních typ?, které si 
m??eme splést s exterierem jakékoliv 
obskurní zna?ky.

Pokud jste n?kdy vlastnili ?i dokonce je?t? 
vlastníte n?který model ?ady 700, 
neváhejte se pochlubit!   -

Foto: Pavel Kopá?ek, David Kopá?ek, 
Petr Mikulka, archiv autora a výrobce
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Policejní a funeralní specialy jsou jen dv?ma z mno?ství r?zných modif ikací, stav?ných nezávislými f irmami na komer?ním chassis Volva 740/760
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Jeden ze special? Ericha Honeckera, dole americká produkce.
?erná limousina je o poznání honosn?j?í, zato ta východon?mecká dokladovala, ?e soudruh Nejrovn?j?í to s rovností moc vá?n? nemyslel.

Volvo Concept Car m?l navnadit ve?ejnost na chystanou novinku Tovární testy elektronických asistent?
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740/760 ur?it? hrál v mnoha ?eských f ilmech, ale já m?l 
k disposici pouze nová dobrodru?ství princezny Arabely?

Velké Volvo u pána, který jich m?l ?est nebo sedm ?

Volva kon?ila na vrakovi?tích nebo i za plotem          Modely jsou k sehnání ve v?ech m??ítkách a pom?rn? levn?

Tohohle krasavce jsem m?l n?kdy v roce 1995 kupovat, 
ov?em motor p?ed smrtí jsem necht?l

                    Petr Mikulka dostal do fo?áku krásný STW p?i pr?jezdu Olomoucí



Naprosto obludn? maskovaný prototyp koncem 70. let p?i 
provozních zkou?kách za polárním kruhem a v americkém 

Death Valley. Oba testy dopadly na výte?nou.
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Tém?? hotovo, ladí se u? 
jen detaily a p?ipravuje 

slavnostní debut

Zatímco coupé spat?ilo sv?tlo sv?ta pod 
názvem 780, cabrio z?stalo v prototypu



Zajímavosti Dobovka

? Od malé Lidu?ky p?es MB a? po Tatru 75
 ? prost? v?echno!

Phanomän Granit jako rekvisita k odepsání ?
v serialu o mjr. Zemanovi

Filmovka
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 ?  Základ brouku je u? hotový ? te? 
jen výdr? a dotáhnout to a? do 

podoby na firemním snímku

Renovace

magazinveteran.cz

 ?  T?eba?e Buick Series 40 z roku 
1936 pat?il k ?americky? men?ím, je to 

kus auta. A my se t??íme, a? ho 
uvidíme v d?stojném stavu

P?edvále?ná mrtvolka

magazinveteran.cz



 ?  Chudák Garde na opu?t?né plo?e 
bývalého autobazaru ur?it? sní o tom, 

jak kdysi p?itahovalo pohledy

? eská mrtvolka

 ?  Kdykoliv jedu kolem trosky 
progresivního Citroënu GS, v?dy 

zatou?ím ho vid?t po renovaci 

Cizí mrtvolka

magazinveteran.cz

magazinveteran.cz

 ?  ?koda 706 RTO zná i ten, kdo 
autobusy bere jako spot?ební zbo?í. 

Vrak linkového RTO Kar a propaga?ní 
foto nádherného RTO MTZ 

Nákladní mrtvolka

magazinveteran.cz
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Autobianchi 
A 111 v minulém 

?ísle z?ejm? 
neuhodl 

nikdo... ?  

T??ká vozba

Dovoz ma?arského Csepelu D 450 byl pokus ?
omladit vozový park t?ítunek. Ale ?Ereny? se nedaly! 

Z historie

?  Mercedes-Benz typ Stuttgart (W02) 
byl základem nové vy??í t?ídy

Z mládí

?  Netoliko auta, i p?ív?s mi z?stal. 
A dvojice Tater 603 k n?mu ?  ?  

Hádanka

?  Auto-gentleman b?hem strastiplné sout??e! 
A my se ptáme na jméno vozu!

magazinveteran.cz

? tená?ské foto

Fotku geialn? jednoduchého chassis Tatry 11 ?
nám poslal p. Denis Brilla. Díky! 

magazinveteran.cz
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Potkali jsme

Dlouho nic ? a najednou stál za plotem ?
vojenský Chevrolet Blazer

magazinveteran.cz









P?edstavovat man?ele Junkovy je mo?ná no?ením d?íví 
do lesa, nicmén? jednak by bez toho nebyl seriál 
kompletní, jednak si, alespo? krátké, p?ipomenutí 
zaslou?í a jednak tak, jak já sám jsem hledal pomocnou 
ruku p?i studiu dávné historie, cítím te? povinnost podat 
stejnou veteránist?m generace mlad?í. Vy, jen? tuto 
historii znáte, jist? pochopíte.

Vincenc Junek, narozen 25.5.1894, byl pra?ským 
banké?em s velkou zálibou v automobilových závodech. 
Na tehdej?ích tratích Zbraslav - Jílovi?t?, Lochotín - 
T?emo?ná nebo Brno ? Sob??ice sbíral vav?íny vít?zství 
a svád?l boje s tehdej?í závodnickou elitou.

Jeho man?elka, Eli?ka Junková, narozena 16.11.1900 
jako Al?b?ta Pospí?ilová, byla jednou z nemnoha ?en, 
které tehdy vlastnily ?idi?ský pr?kaz (tehdy ?v?d?í list?). 
Doprovázela svého man?ela na zahrani?ních 
autosalonech a svým ?armem pomohla získat p?íze? 
Ettore Bugattiho a ten pak byl ochoten prodat sv?j v?z 
do ?eskoslovenska. Postupem ?asu se paní Eli?ka sama 
posadila za volant závodního vozu na startu závodu. 
Díky svému nespornému talentu a neskute?né píli se 
vypracovala na jednu z nejúsp??n?j?ích sv?tových 
závodnic, ne-li na tu nejlep?í.

Závodnické kariéry obou závodník? skon?ily velmi brzy. 
?en?k Junek m?l smrtelnou havárii na autodromu 
Nürburgring p?i Velké cen? N?mecka 15.?ervence 1928. 
Eli?ka od té chvíle ji? závodnické rukavice nenavlékla, 
její rozhodnutí ukon?it závodnickou kariéru bylo 
kone?né.   

B?hem závodnických let vlastnili Junkovi celkem 
8 závodních bugatek, dal?í 2 m?li cestovní. Jednu 
Bugatti vlastnila Eli?ka v pozd?j?ích letech. P?ipome?me 
si je chronologicky. Historii v?ech voz? se budeme 
v?novat postupn? v dal?ích ?íslech.

1) Bugatti 29/30, ?íslo 4001, zvaná ??trasburský 
dvoulitr?, pozd?ji té? ?Babu?ka?

2) Bugatti 32 Tank, ?íslo 4059, nazývaný ??elva?

3) Bugatti 35, ?íslo 4328, zvaný ?Otakárek?

4) Bugatti 35, ?íslo 4572

5) Bugatti 35B, ?íslo 4815

6) Bugatti 35C, ?íslo 4831

7) Bugatti 37, ?íslo 37246

8) Bugatti 35B, ?íslo 4868

9) Bugatti 38, ?íslo 38385, zvaný ?Donald?

10) Bugatti 40, ?íslo 40623

11) Bugatti 43/44, ?íslo 43271

Dlouhou cestu po Indii a Cejlonu podnikla Eli?ka je?t? 
s Bugatti 44 ?íslo 44595, ta v?ak pat?ila továrn? Bugatti. 

V p?í?tím ?ísle si p?edstavíme první z Junkových Bugatti.

BUGATTI 
MAN?EL?  

JUNKOVÝCH

Ze sv?ta Patrona

Vyznat se v závodních bugatkách ? e?ka a Eli?ky Junkových je o?í?ek pro ka?dého, kdo se zaj ímá o zna?ku 

Bugatti. M??e za to nejen dlouhý ?as, ale zejména p?e?íslovávání identifika?ních ?ísel. Rovn?? vým?ny 

karoser ií pak zt??uj í identifikaci fotografií. Tímto ?lánkem otevírám tedy ser iál v?ech bugatek, které man?elé 

vlastnili. 

Foto: archiv autora

Michal Pr imák
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Simca a my

Jsou srazy, které se v?bec 
nevyvedou. Bu? je ?patné po?así, 
nebo va?e koliduje s jinou akcí, nebo 
zrovna slaví v?t?ina tchýní 
narozeniny, lidé p?ijedou se ?patnou 
náladou, nebo sta?í jeden tajtrdlík na 
srazu, který doká?e otrávit v?echny 
ostatní. A pak jsou akce, kdy se da?í 
úpln? v?e, spokojenost nejv?t?í a vy 
ani nevíte, jak se to v?echno stalo. 

Ani jedno z uvedeného neplatilo pro 
jarní klubový sraz v Tábo?e. P?es 
podivné události, o kterých jsem se 
ji? zmínil, tentokrát v?ichni táhli za 
jeden provaz, a tak jsme se se?li 
v kempu Kní?ecí Rybník ve 
vysokém po?tu. Po?así p?álo, majitel 
kempu mi vy?el vst?íc se v?ím, co 
jsem pot?eboval, a tak p?ípravy 
b??ely bez problém?. Odn?kud se 
vyno?il ............ z táborského Fiat 
klubu, který mi nabídl pomoc. 
Domluvili jsme se na spanilé jízd? a 
p?ehlídce na táborském nám?stí, 
odkud ú?astníci srazu budou 
vyjí?d?t na jízdu po okolí. Sraz byl 
samoz?ejm? pro v?echny Simky, 
av?ak po vzoru n?kterých 
zahrani?ních sraz? byl sraz v?nován 
typu jednomu ? tentokrát jsem zvolil 
Aronde. Kdo ji m?l, nechal doma 
Simky ostatní a p?ijel s tímto typem. 

V?etn? t?ch, které byly bez zna?ek a 
musely proto jet na p?epravníku. 
Necelá desítka t?chto krásných voz? 
stála pohromad? na za?átku ?ady 
ostatních Simek. Pavel Kraus p?ivezl 
k vystavení vitríny s modely Simek. 
Sraz prob?hl v naprosté pohod?, a to 
v?etn? ?lenské sch?ze. 

Belgické Bastogne se stalo 
hostitelem dal?ího mezinárodního 
srazu. A nutné ?íci, ?e skv?lého. 
Výborn? p?ipravený sraz musel 
nadchnout ka?dého milovníka 
Simek, je? se sem sjely v r?zných 
provedeních a modelových 
ro?nících. Na srazu se lou?il 
dlouholetý president klubu Fonny 
van Vliet. V?ichni mu pod?kovali za 
práci pro klub a d?stojn? se s ním 
rozlou?ili (v Belgii se je?t? slu?nost 
a úcta k práci druhých nosí). Pro 
mne to byl poslední mezinárodní 
sraz, co? jsem v tu chvíli je?t? 
netu?il.

Letní Narozeninovou rallye jsme se 
se?li v komorn?j?ím po?tu. Myslím, 
?e to bylo naposled, co jsme se 
?enou jeli v kombinaci Talbot 
Samba a Talbot Tagora. Kolik akcí 
jsme takto objezdili?

Podzimní sraz se konal na Se?i a byl 

prvním, který jsem nep?ipravoval a 
tém?? se ho ani nezú?astnil. A?koliv 
jarní sraz prob?hl skv?le, hned po 
n?m byly op?t cítit r?zné zákulisní 
praktiky dvojice ?len? klubu, která, 
patrn? vedena vlastním prosp?chem, 
otravovala ovzdu?í v klubu. A tak 
jsem se ani nebránil ch?ice, která 
mne krátce p?ed srazem zahnala pod 
pe?inu. Jen?e ani bacily nep?emohly 
moji lásku ke klubu a v sobotu k 
poledni jsem, navzdory teplotám, 
nasedl do auta a zajel se alespo? na 
chvilku na sraz podívat. Sraz b??el v 
pohod?, nebylo mne pot?eba a ani 
jsem nem?l n?jak zvlá?? pocit, ?e 
bych byl vítán. Tak jsem prohlédl 
Simky a vrátil se dom?.    

Automédon 2010 jsme jeli autem 
novým, tak to sem psát nebudu. 
Veteránská výstava, spojená se 
srazem veterán? je protipólem 
honosného Rétromobile. Mno?stvím 
aut, která si m??ete prohlédnout 
osobn? a zblízka a ne jen z dáli za 
?et?zem, v?ak dalece vede. 

Ukon?ení dal?í úsp??né sezóny 
dávalo tu?it, ?e se n?co velkého 
bude dít. 

Pokra?ování p?í?t?.  -

POSLEDNÍ P?KNÝ SRAZ 
Michal Pr imák
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Samostatný plac pro ?adu Aronde vypadal díky pochopení ú?astník? skv?le. ?
I kdy? mnohdy musel pomoci p?epravník, jedny z nejstar?ích Simek u nás kone?n? p?ijely

Tentokrát jsme jeli ?vyzdobeni? dobovým od?vem ?
k roku výroby auta?

? Pavel Kraus p?ivezl ?ást své sbírky a pot??il nejen 

P?ehlídku na slunném nám?stí jsme nemohli vynechat a odtamtud vyrá?eli na jízdu po okolí ?

Takhle jsem vyrá?el na sraz. Elysée ?ídila man?elka, já 
vezl nalo?enou Messagere za Mercedesem W124?

? Nechyb?ly ani ostatní modelové ?ady
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? U nás tak?ka neznámé: CG 1300 je Simca 1000 
Rallye 2 s karoserií Chappe et Gessalin

Simca 8 s v u?itkové verzi byla velmi oblíbená ? ? Simca 6 pochází ze Simky 5. Na snímku ob?. 

Zajímavé (snad) dobové úpravy Simky 1000 ?

Velká plocha jen a jen pro Simky v belgickém Bastogne ? Samoz?ejm? nechyb?ly náhradní díly na prodej

Simky 1000 v r?zných provedeních ?
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Simca 1100 a Simca 8 na pa?í?ském Automédonu ? ? Poslední akcí roku 2010 byl výlet na zámek v Lou?ni

Kolik akcí jsme takhle jezdívali ? já s Tagorou, man?elka se Sambou...
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Dopravní stavby

D?vodem k p?emost?ní nuselského 
údolí bylo zbourání pra?ských 
hradeb a roz?i?ování Prahy. 
Pankrácké plán? byly vhodným 
místem, navazujícím na Karlov, 
Vinohrady a Nusle. První návrh 
ocelového mostu z pera ing. 
Jaroslava Marjanka (mimochodem 
je podepsán  pod oblouky pra?ského 
Hlavního nádra?í), se datuje ji? od 
roku 1903. Dal?í dva návrhy 
in?enýr? Stanislava Bechyn? 
a Bohumíra Kozáka a následn? ing. 
Karla Friedricha rovn?? vzaty 
v potaz. P?ipome?me, ?e dvojice 
Bechyn? + Kozák navrhovala 
?elezobetonový obloukový most 
a Friedrich most ocelový. 

Architektonická sout?? byla 
vyhlá?ena Prahou v roce 1926 
a zadání obsahovalo i patro pro 
pra?ské tramvaje. Zajímavé je, ?e 
tentokrát se objevily návrhy na 
víceú?elové vyu?ití mostu. 
V návrzích figurovaly nap?íklad 
obytné prostory ?i gará?e. Ale 
takové návrhy byly odmítnuty. 
Sout?? vyhrály návrhy dva. Ten 

první, z pera brat?í Vyhnánk? 
a ?enského navrhoval 
?elezobetonový most s dutými 
klenbami. Oponentem byl ocelový 
obloukový most od ??kodovky?. 
Op?t ale nebyl ani jeden z návrh? 
realizován.

Za sedm let prob?hla dal?í sout??. 
V dob? hospodá?ské krize nebyla tak 
megalomanská, jako ta p?edchozí. 
Vít?zný návrh ing. Stanislava 
Bechyn?ho (je? se stal v roce 1920 
profesorem na Vysoké ?kole 
technické) byl tentokrát trámový, ale 
po?ítal ji? se zastávkou v místech 
dne?ní stanice metra Vy?ehrad. Ne? 
za?ala druhá sv?tová válka, stihla 
Praha je?t? dal?í dv? sout??e, z nich? 
op?t vy?el vít?zn? návrh profesora 
Bechyn?ho. 

I b?hem druhé sv?tové války se 
pracuje na nových návrzích a to jak 
od n?meckých, tak 
?eskoslovenských architekt?. 
Nerealizuje se ale op?t nic.

Po druhé sv?tové válce se 
porovnávají vzniklé návrhy, zárove? 

se vypisuje dal?í sout?? ? ji? 
poslední. Nová metoda stavby 
z p?edpjatého betonu si to vy?aduje. 
K realizaci byl nakonec vybrán 
nevít?zný návrh in?enýr? Jana Vítka 
a Miroslava S?ry a architekta 
Roberta Buchá?ka.  Zajímavé je, ?e 
stavba mostu za?ala bez vy?e?eného 
vyúst?ní dopravy z mostu na 
Karlov?, resp. Pankráci. 
P?ipome?me, ?e v té dob? se je?t? 
po?ítalo s tramvajemi v tubusu 
mostu! 

Stavb? mostu ustoupila nejen ?ada 
dom? v Nuslích, ale i d?tská fakultní 
nemocnice. Je patrné, jak se mín?ní 
odpov?dných posouvalo. 
V p?edvále?ných návrzích se 
po?ítalo s tím, ?e demolice 
nuselských dom? nebude t?eba 
a projektanti se i s pilí?i dokázali 
zástavb? vyhnout. Komunist?m to 
ji? bylo jedno. 

V pr?b?hu stavby bylo rozhodnuto 
nejen o metru místo tramvají, ale 
nakonec i o sov?tském metru místo 
?eskoslovenského, co? si vy?ádalo 
zm?nu v konstrukci mostu. Ale 
na?t?stí je?t? na takovou nebylo 
pozd?. Zat??kávací zkou?ka, kdy na 
most? defilovalo více ne? ?est 
desítek tank? prokázala, ?e most je 
v po?ádku a vhodný k pou?ití.

Sedmdesát let od prvního návrhu 
bylo nuselské údolí p?emost?no 
a motoristé, jich? bylo 
mnohonásobn? více, ne? p?i prvních 
návrzích, mohli most pou?ívat. Dnes 
je Nuselský most technickou 
památkou. -

Kdo nav?tívil n?kdy autem Prahu, velmi pravd?podobn? poznal ob?í 

most, ty?ící se nad pra?skou ?tvr tí Nuslemi. Most, na n?j? ?ekala Praha 

desítky let, most, v jeho? tubusu jezdí metro, most, je? si vybraly ke 

svému skonu více ne? t?i stovky sebevrah?. A most, jen? je 

nezapomenutelnou dopravní stavbou nejen Prahy.

Michal Pr imák

DESETILETÍ ?EKÁNÍ

zat??kávací zkou?ka Nuselského mostu



30  |  Veterán  |  2016  |  duben

jeden z prvních návrh? Nuselského mostu

v?imn?te si, jak m?l most navazovat na Legerovu ulici

dvacátá léta, krize daleko, velkorysé návrhy...
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jeden z návrh?, který po?ítal i s komer?ním vyu?itím

?KD navrhovala trámový ocelový most
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1965 - údolí p?ed stavbou

pry? byl klid Nuslí

stavba pilí?e

pohled z nuselských ulic



duben  |  2016  |   Veterán  |  33

je?t? kousek a most se spojí v jeden celek

je?t? bez Paláce kultury
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Názor

POHÁDKA
Bylo jednou jedno malé království. Bylo to trochu 
zvlá?tní království. Hodn? lidí se v n?m v?novalo chovu 
koní. Hrstka z nich m?la krásné plnokrevníky, potomky 
dobrých chov?. Pé?e o tyto kon? byla náro?ná a majitelé 
byli právem py?ní na své kon?. V?ak se také stávali 
ob?as ter?em svého okolí. 

V tom království ?il velmi mocný král. Byl nejen král, 
ale i vrchním velitelem své rady. V království také ?ili 
hokyná?i. Jejich prací bylo najít n?koho, kdo chce koupit 
a najít kupce anebo naopak. ?ili z takových obchod?, 
a proto?e byli hami?ní, cht?li obchod? co nejvíc. Jednou 
do tohoto království zavítal cizinec. Zhlédl se v jednom 
u?lechtilém koni. Nakonec si ?ekl, ?e v jeho a sousedních 
královstvích by mohl prodat n?kolik koní, a to za vy??í 
ceny, ne? v malém království. Kdy? ho spat?il jeden 
hokyná?, hned mu kon? nabízel, a? ?ádné nem?l. Za?al 
a? poté obcházet vesni?any a shán?t u?lechtilé kon?. Tu 
vesni?anovi zaplatil krapet ohnivé vody, tu pohrozil. 
Brzy v?d?l, kde kon? hledat. Majitel?m koní slíbil veliké 
peníze, v?t?í, ne? mohl kdokoliv v tomto království 
zaplatit. Dal tak dohromady p?tici koní a pozval cizince. 
Ko?áci ukazovali své kon? a cizinec byl spokojen. 
Zaplatil hokyná?i za krásné kon?. Ale jak je odvést 
z království? Obrátil se tedy hokyná? na královskou radu. 
Ta mu za pár zla?ák? zajistila volnou cestu. Brzy se 
cizinec vrátil s plným m??cem. Cht?l víc koní. Hokyná? 
nev?d?l, kde je sehnat, ale cizinc?v m??ec se mu velmi 
líbil. I ?el tedy za princem. V?d?l, ?e princ kon? rád. Jist? 
bude princ v?d?t, kde kon? hledat. Princ byl velmi 
vychytralý a s královským tatínkem v zádech se nebál 
ni?eho. Nev?d?l, kde se kon? nacházejí, ale v?d?l, jak to 
zjistit. Domluvili se tedy na odm?n?. Princ za?títí obchod 
a zjistí, kde kon? hledat. Hokyná? zajistí koupi od 
ko?ák? a prodej cizinci. Je?t? pot?ebují volnou cestu 
z království. Tu zajistil jeden z královských rádc?. 
K hokyná?i se p?ipojilo pár jiných hokyná??, la?ných po 
zla?ácích. Princ nelenil a z králových archiv? p?inesl 
seznam ko?ák? v zemi. Nyní mohli jít hokyná?i najisto. 
Za?ali obcházet ko?áky s velkorysými nabídkami. První 

ko?ák souhlasil. Prodá svého h?ebce za 100 zlatých. 
Obchod byl zpe?et?n. Tu se objevili královi výb?r?í daní, 
cht?li da?. Hokyná? p?edal nakonec ko?ákovi pouhých 
20 zlatých. Ko?ák se divil, kde je zbytek. Vysv?tlení 
hokyná?e bylo prosté, musel zaplatit volnou cestu, to je 
n?kolik pe?etí, víc nezbylo. Chovatel kon? byl zklamán. 
Druhý prodat necht?l. Ve?er se kolem jeho stáje 
protloukaly divné postavy. A druhou noc zase. T?etí den 
p?i?el hokyná? znovu. Rozmyslel si to majitel vzácného 
kon?? Rozmyslel a prodal, divné postavy mu nahnaly 
strach. Ani dal?í necht?l prodat. Divil se, kdy? jeho ?ena 
p?i?la z trhu s tím, ?e od ní nikdo necht?l kupovat 
zeleninu, kterou vyp?stovala. Hokyná? se vrátil a sd?lil 
zatvrzelému ko?a?i, ?e ani p?í?t? ?ena zeleninu neprodá, 
navíc ko?áka varoval, ?ena chodí na trh pustým lesem, 
i státi by se jí n?co mohlo. Za týden ko?ák povolil 
a vzácného kon? prodal. Nat??ený cizinec odvád?l dal?í 
a dal?í kon? z království. Dal?í vlastník krásného ryzáka 
odmítl prodat, p?eci jen, kon? m?l je?t? jako malé 
h?íbátko. Hokyná? se rozlobil, ?e ko?ák odmítá 
poslechnout prince, králova syna. Toho litovati bude celá 
ko?ákova rodina. I zde se nakonec ryzák musel st?hovat, 
nem?la-li být rodina lyn?ována. Kdy? v?ak narazili 
hokyná?i na udatného majitele vraníka, ten hnal je 
klackem. I s cizincem p?emlouvali majitele, ten svého 
kon? nedal. Byl jedním z mála a ?il ve strachu. Mezi 
chovateli koní se rychle roznesl obchod hokyná?? 
s cizincem. N?kte?í se p?edhán?li, aby si cizinec vybral 
práv? jejich kon?, hrstka si hledala ochranu v ?adách 
královské rady. Nakonec cizinec zmizel. 

Království bylo tém?? bez koní, ji? nebylo pro co se do 
malého království vydávat. Hokyná?i m?li plné truhly. 
I princ byl spokojen. Král byl ?asem sesazen a s ním 
i princ ode?el, neznámo kam. A hokyná?i? Se zla?áky po 
kapsách se z nich ?asem stali ?ct?ní? pánové, jim? na 
?lechtických ve?e?ích praskalo b?icho, jak se cpali. 

?asem v?ichni zapomn?li... Skute?n? v?ichni 
zapomn?li??? A byla to v?bec pohádka???  -

Michal Pr imák



Recenze S AUTY MNE BAVÍ SV?T 
Knihy Jana Králíka ?tu rád, u? jsem to zde párkrát 

zmi?oval. V?era jsem p?e?etl dv?. Ob? maj í jedno 

spole?né, jedná se o vypráv?ní dvou postav 

automobilové histor ie, které zapsal pan Králík. Ob? 

pojednávaj í o ?eskoslovenské automobilové histor ii. 

Tím ale spole?né rysy kon?í. 

Osoba Aloise Samohýla je ve veteránských kruzích 
známá. N?kde je vzpomínán s úctou, n?kde 
s opovr?ením. Nebudu ale soudit zmín?ného, jen se 
zastavím u knihy.

?ivotní p?íb?h lze napsat strhujícím zp?sobem nebo 
nudn? odvypráv?t. Kapitol by se na?lo hodn?. Osobní 
p?íb?h, práce na ?kodovkách, vedení vlastního 
obchodního zastoupení za socialismu, sbírání 
historických vozidel, ú?ast na slavných podnicích, 
vlastní výroba replik Bugatti 35? .bylo by toho hodn?. 

Co mi nejvíc vadilo na knize, bylo ur?ité rozd?lení 
historie. V horní polovin? knihy byla ta ?osobnostní? 
historie pana Samohýla, ve spodní polovin? pak ??ivot 
s veterány?. Tak?e bylo t?eba knihu ?íst dvakrát, dva 
odli?né p?íb?hy jednoho ?lov?ka. Mno?ství fotografií, 
(na polovin? z nich byl jeden a ten samý v?z) zabralo 
velkou ?ást knihy, textu zbylo minimum. 

Vypráv?ní na mne p?sobí jako vypráv?ní n?koho, kdo 
v?echno znal, v?echno um?l a s ka?dým byl kamarád. 
Kdo ?il v socialistickém ?eskoslovensku, pomyslí si 
asi své. Ka?dopádn? pokud jste tuto knihu do ruky 
nedostali, o nic jste nep?i?li. Já ji do knihovny hned 
zítra zase vrátím.  -

UTAJENÉ
PROJEKTY ?KODA
Druhým vypráv?ním je osobní p?íb?h konstruktéra Old?icha Meduny. A? 
by se podle názvu mohlo zdát, ?e jde o p?ehled utajených aut, není tomu 
tak. 

Strhující p?íb?h jsem p?e?etl bez p?eru?ení. P?i ?tení jsem se cítil vta?en 
do d?je, do ?ivota. Jako bych vedle pana Meduny stál a vid?l, jak rýsuje 
technické výkresy, jak navrhuje podvozky, traktory, nákladní vozy. Jak 
?e?í problémy se ?kodou VOS?  

Kdy? jsem knihu do?etl, tak mi mrzelo, ?e je ji? knihy konec. Ale to, co 
jsem ?etl, ve mne z?stalo. Z?staly mi v pam?ti slova o konstrukcích 
nákladních automobil?. A a? nejsem fanda t??kotoná?ní techniky, by? 
jsem na vojn? ?ídil v?e, co se po vojenském leti?ti pohybovalo, tak jsem 
si v knihovn? zarezervoval dal?í knihu ? o nákladních automobilech 
a autobusech...  -

Text: Michal Primák, Foto: Archiv redakce
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Výro?í
Málokdo ?ekal takové tvary a málokdo ?ekal takový 
poprask, kdy? 1. dubna 1970 debutoval AMC 
Gremlin. Mnozí fascinovan? zírali a je?t? víc bylo t?ch, 
kdo? odskakovali a vyk?ikovali cosi o nejo?kliv?j?ím 
aut? sv?ta (tady bych si dovolil poznamenat, ?e Gremlin 
figuruje v n?kolika kompilacích údajn? nejo?kliv?j?ích 
aut zem?koule, to ov?em jde na vrub hlupák? autor?, 
nebo? krása je v?dy subjektivní a také se nikdy nekonala 
celoplanetarní sout?? krásy). Avantgardn? ?e?ený v?z 
vyu?íval zkrácenou platformu AMC Hornetu 
a vykazoval evropskou délku a americkou ?í?ku, ov?em 
z toho plynoucí i prostorovou nabídku pro ?idi?e 
a spolujezdce. M?l se stát ?elízkem v ohni proti malým 
Chevroletu Vega a Fordu Pinto, jen?e skute?nost byla 
jiná. Pinto a Vega byly zmen?eninami b??ných amerik, 
ale Gremlin (?esky Sk?ítek) p?sobil jak p?ízrak. 
Nepomohla ani rozsáhlá nabídka motor?, p?evodovek 
a kombinací výbavy, po?ínaje dvoulitrem koncernu VW 
a? po V8 6.600 cm3, montovaných do dvacítky 
Gremlin? jistým agilním prodejcem. Na americké p?d? 

se malý AMC vyráb?l v letech 1970 a? 1978, celkov? 
opustilo montovnu v Kenoshi necelých 680.000 
Gremlin? v?ech typ?, men?í mno?satví pak v Kanad?, 
Mexiku a Australii. Po ukon?ení výroby se jeho 
nástupcem stal zajímavý AMC Spirit. -

AMC GREMLIN

Australie dala sv?tu mnoho významných 
osobností, my si dnes p?ipomeneme datum 
2. dubna 1926, kdy se narodil Sir John Artur 
Brabham, ve?ejnosti známý jako Jack Brabham. 
U? jako dvanáctiletý jezdil rodinným osobním 
autem a a z nádra?í vozil nákla?ákem zbo?í do 
tátova obchodu. Svou závodnickou karieru za?al 
za volantem popularních dráhových vozítek 
?Midget?, které si sám stav?l a pohán?l v?t?inou 
motocyklovými motory JAP. Poté, co zkusil 
i závody do vrchu, se Brabham po?átkem 50. let 
za?íná ú?astnit okruhových sout??í na britském 
závodním specialu Cooper, který si vlastnoru?n? 
vyladil a upravil. Kdy? vyhrál v roce 1954 
novozélandské mistrovství, otev?ela se mu cesta 
na starý kontinent. Vyst?ídal dal?í Coopery a také 
jedno rychlé Maserati a Aston Martin. To u? se 
psal konec 50. let a nad?jný Brabham nejen jezdil 
a vít?zil, ale za?al se spole?níkem vyvíjet 
a prodávat vysokovýkonné kity do seriových 
Triumph? Herald a Sunbeam? Rapier. Za?átkem 
60. let se Brabham ú?astní legendárního Indy 500 
za volantem formulového Climaxu. Stovky 
závod? v 60. letech, jejich? názvy a Brabhamovo 
umíst?ní zde nelze vyjmenovat. Posledním jeho 
závodem se stala Velká cena Mexika 1970, poté 
Brabham kon?í aktivní ?innost a vrací se do 
Australie. Zesnul p?ed dv?ma roky ve svém 
dom?, obklopený rodinou. -

JACK BRABHAM
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PK, foto archiv PK
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SÁNDOR 
HERZ

Málokdo dnes ví, ?e zakladatel celosv?tové sít? 
autop?j?oven Hertz se narodil jako Sándor 
Herz 10. dubna 1879 ve slovenském m?st? 
Vrútky, tehdy samoz?ejm? je?t? sou?ásti 
rakousko-uherské monarchie. Kdy? mu bylo p?t 
let, rodina vycestovala do Chicaga, kde se 
z mladého Sándora stává John Daniel Hertz. 
V mládí se ?ivil jako p?íle?itostný boxer, 
prodava? novin a pozd?ji jako reporter na volné 
noze. Po ztrát? místa se za?al zajímat o p?j?ování 
vozidel, proto?e sám ne?ídil. V roce 1907 kupuje 
s kamarádem sedm ojetin, které za?íná 
pronajímat, o osm let pozd?ji u? zakládá známou 
spole?nost Yellow Cab Company. V roce 1920 
za?íná vyráb?t potahové vozy a autotaxi. Jeho 
imperium se rychle rozrostlo a do roku 1930 je 
Hertz ?lenem správních rad osmi velkých 
spole?ností. Konkuren?ní boj se známou firmou 
Checker ?e?í typicky chicagským zp?sobem, toti? 
p?esn? cílenou st?elbou. Od druhé poloviny 20. 
let prodává ve dvou vlnách ve?kerá svá aktiva 
a práva koncernu General Motors. N?jaký ?as 
je?t? podnikal v autobusové doprav?, ale b?hem 
50. let se stahuje do ústraní, v?nuje se chovu 
závodních koní a v roce 1961 umírá. -
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CUBA LIBRE!
(FIDEL? V SKANSEN OBJEKTIVEM ?TENÁ?E)
?eknu vám, p?átelé, byl jsem moc a moc rád, kdy? mi 
kamarád n?kdy na podzim lo?ského roku oznámil, ?e si 
dop?eje Vánoce na ?Ostrov? svobody?. Nakonec, pro? ne 
? pro na?ince u? to není zem? tém?? nedostupná jako 
kdysi, a pokud nemáte platební kartu vydanou n?kterou 
z amerických bank ?i spole?ností, u?ijete si tam 
bezesporu kopec srandy a dokonce i té, jakou jste 
ne?ekali.

?Prosím T?, hlavn? fo? a hlavn? auta,? ?ádal jsem Petra 
div ne je?t? cestou k autu, a pak u? jsem jen ?ekal. 
N?kdy b?hem února si kone?n? ud?lal ?as a dorazil 
s vypráv?ním a cédé?kem, plných fotek ? o?ekávaných, 
ale i p?ekvapivých.

Dovolená se líbila, jak jinak. Díky nízkonákladovým 
aerolinkám bylo i mezip?istání v Panam?, ale do no?ní 
tmy, plné nejistých zvuk? a neblahé pov?sti se nikomu 
moc necht?lo. A tak pár st?ípk? z tamní exotiky o?ima 
?lov?ka, který má k aut?m zcela jiný vztah ne? jen 
spot?ebitelský: Petr toti? kdysi jezdil závodn? historiky, 
a p?ed bezmála dvaceti roky jsme se se?li nad ti?t?ným 
?asopisem Motor Classic, který bohu?el neslavn? 
skon?il. Ale to jsem odbo?il a promi?te ?  ?

Je jasné, ?e originalita je to poslední, s ?ím si Kubánci 
lámou hlavu. V dob? psaní tohoto ?lánku jezdilo po 
tamních cestách a necestách je?t? p?es 40.000 
?Cacharos? (tedy p?evá?n? amerik ze zlatých ?as?). 
Drtivá v?t?ina voz? neví od pádu re?imu Fulgencia 
Batisty, co to je pravidelná prohlídka a pé?e firemní 
opravny. Je tedy nabíledni, ?e jen naprosté minimum 
dochovaných aut má je?t? funk?ní automatiku (a to navíc 
bez ohledu na její p?vod), a motor, ten by mohl vypráv?t 
?  kdyby byl ov?em p?vodní. Jestli?e se u nás ob?as pod 
rozlehlé kapoty cpaly sov?tské a rumunské osmiválce, 
p?ípadn? agregaty evropských výrobc?, na Kub? je tahle 
?zám?na? pravidlem, tak?e se vám naskytne b??ný 
pohled na ?idi?e, sklon?ného tak hluboko pod kapotou 
silni?ního k?i?níku, ?e tam nic jiného ne? malý ?ty?válec 

nem??e být. Ob?as prý Petr ani nepoznal, jaké auto bylo 
základem p?estavby, proto?e zbytky p?vodní karoserie 
obalila vrstva kytu a plast?, tak?e zna?kové markanty 
naprosto zmizely. Ale i nablýskané koráby silnic, plné 
chromu a metalisovaného laku, jsou v?t?inou jen 
?naoko?, proto?e jakmile nastoupíte, otev?e vám interier 
o?i doko?án.

Mimo americké produkce najdete prakticky v?echno: 
po?ínaje na?imi ?kodovkami klasické koncepce p?es 
sov?tskou produkci od 50. let a? po ?západ?: peugeoty, 
mercedesy, Opely Olympia, barokní jaguary, ale 
i ??elvi?ky? 4CV a Simky Aronde. Ty jsou natolik 
zb?dované, ?e se je zda?í identifikovat jen nám, kte?í je 
poznáme srdcem ?

U?itkovou produkci zastupují neuv??iteln? slátané 
americké trucky zna?ek International, Ford, GMC ?i 
Chevrolet, ale velmi ?asto uvidíte i sov?tské ZILy, 
GAZy, a dal?í. Raritou jsou st?ední busy kubánské 
výroby Giron, jinak p?i tro?e ?t?stí narazíte i na na?eho 
?Er?áka? ?i ma?arský Ikarus. 

Turist?m jsou ur?ené moderní vozy z p?j?oven, ale i ty 
nejnov?j?í u? utr?ily ?rámy ze silni?ních boj?. Cesta 
dro?kou bývá dobrodru?ná, proto?e u? n?jaký ?as re?im 
p?ivírá o?i i nad soukromými k?eftíky a mimoto existuje 
i sí? n?kolika taxislu?eb. Máte-li odvahu, zkuste 
autostop, praktickým oby?ejem jsou skupinové taxíky, 
které odjí?d?jí ze stanovi?? po obsazení posledního 
krychlového centimetru interieru, ale domluvit se na 
sm?ru jízdy není v?bec snadné, i kdy? ovládáte 
?pan?l?tinu.

Tak?e Petr vyzkou?el autobus, vlak, stopování, ale 
hlavn? nohy. Nemá smyslu opakovat skute?nosti, které 
se do?tete v ka?dém pr?vodci; mnohem více toho ?eknou 
p?ilo?ené fotky.

Rum, doutníky a ?carros antigos? - jestli pojedete na 
Kubu, tyhle t?i zá?itky si nenechte ujít ?  ?
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Chevrolet Two-Ten 1956 
se tvá?í jako zaslou?ilý 
veteran, ale d?e jako 

Stachanovec

Nezbytný T-34 z výzbroje kubánské armády,
tady ov?em bez kamenného soklu

Domácí klimatisace napájená 
p?es jakési trafo, v?trák a TV ? 

prost? Kuba!

Brouci jsou v?ude, tyhle 
ro?níky aut jsou v?t?inou 

odprodeje z cizích 
zastupitelství

Blankytné mo?e a Moskvi? 
s r??ovými st?ra?i?

Nejen Ameri?ané jsou st?elení do r??ové
? i kdy? vlastn? Kuba je taky kus Ameriky

Ford Customline ´ 54 byl kdysi patrn? 
úhledný sedan, ale to u? je ur?it? ?ada let

ZIL 131 s jednoduchou montá?í zadních 
náprav ? gum je málo a takhle to také jde
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Plymouth ro?níku ´ 57 zanedlouho 
odjel v oblaku ?erného kou?e

Chevrolet Full-Size ro?níku ´ 59 je ur?it? jedním
z nejfotogeni?t?j?ích objekt? staré Havany

Buick Special ´ 50 a Chevy Styleline ´ 51, oba kdysi elegantní, dnes vinou známých okolností dovedené do podoby ohyzdných p?epravník?

Mercury Monterey Convertible ´ 57
m?l dokonce funk?ní automatiku!

Podle st?ípk? vzpomínek z vypráv?ní zapsal PK, Foto: Petr Kolá?
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?tená?ský objektiv
Star?í i nový objektiv na?eho ?tená?e Petra Mikulky 
zachytil p?ímo galaxii hv?zd! Tady je n?kolik z nich...

W123, W116 a W126 ? pravd?podobn?
poslední opravdu ?mercedesovské?

Dvouva?kový ?estiválec a nezam?nitelný interier W116 
s p?íplatkovým voli?em automatiky na sloupku ?ízení

Vzácné dobovky z ?as?, kdy mnozí fandové zna?ky museli
koupit v cizin? zbo?ený vrak a doma si jej dát dokupy



?tená?ský objektiv
Co zaj ímavého se Petru Mikulkovi 
poda?ilo zv??nit...

Kdopak asi pustil do provozu Pontiac Grand Prix, který rozhodn? nevypadá jako veteran?

?erstve objevená ?Carevna? M 21 na cest? k resuscitaci Místo, kde vracejí ?ivot brouk?m

?koda, ?e Kachna mohla do?apkat jen na pla?ák! Na silnici by jí to slu?elo víc!
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Od p?edválek 
a? po automobily 
posledních p?ípustných veteranských ro?ník? 
nabízej í ?eské, moravské a slovenské ulice. 
Sta?í se jen dívat... A my d?kujeme 
za v?echny zaj ímavé snímky! Na Citroën Visa narazíte u? jen s velkým ?t?stím, zato buggy s agregatem VW jezdí u? i u nás

?tená?ský objektiv

Jasn? zelený Buick Skylark ohromí velikostí a výkonem, ov?em k malé Bugatti p?istupujete s úctou!

W114 a W115 ? klasika u? v dob? výroby!
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?tená?ský objektiv

?ervený White d?íve slou?il jako nosi? pluhu (viz p?ídavné sv?tlomety v rozích po oknem), Chevrolet se u? specialem narodil. Oba snímky nám 
zaslal majitel unikatní techniky p. Luká? Kaprál, jen? se stará, aby stromy nehynuly pod ?et?zy pil, ale mohly ?ít na jiném míst?. D?kujeme!

Petr Soch?rek se pochlubil ?erstvou technickou na obytné Avii, která u? projela velký kus sv?ta. Díky a t??íme se na fotoreportá? z cest!

Kdepak dnes naleznete dva skoro tot?né Wartburgy kousek od sebe? 
Mírovi Sitovi se to povedlo. D?kujeme!



?tená?ský objektiv
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Zajímavé fotky jsme dostali od Libora Hada (autor snímk? Michal Kouba): Vzácné provedení 
trolejové v??e na populární V3S p?ed odjezdem do výstavních prostor. ?Vejt?aska? je?t? 

chvili postála se svou kolegyní, která vozila kabelový buben s navinutou trolejí. Budeme se 
sna?it p?inést vám reportá? z velmi zajímavé exposice. D?kujeme ob?ma pán?m!

Od kolegy Michala jsem nedávno dostal p?enádhernou fotku jemn? ?jetého? bydlíku, vedlej?í snímek Petra Soch?rka p?edstavuje 
chmurné trosky v na?ich kon?inách velevzácné Toyoty Crown z po?átku 70. let. Je to hanebnost, takhle se chovat k raritnímu autu...







Ze st?íbrného plátna

Sbírání zpráv o osudech 
?filmových? aut je jeden z mých 
koní?k?, který mohu rozvíjet díky 
internetu mnohem rychleji ne? d?íve. 
A t?eba?e mne osobn? spln?ný sen 
pana Johna Zachary DeLoreana 
n?jak moc u srdce ?nebere?, po 
osudech a dobrodru?stvích malé 
flotily DMC-12, pou?itých p?i 
natá?ení, jsem se za?al zajímat 
krátce po shlédnutí posledního dílu, 
kdy jsem se dov?d?l, ?e díl ?tvrtý u? 
nebude.

Obsah zmín?né tiskové  zprávy vám 
p?edest?u b?hem následujících 
?ádek, nyní si ud?lejme malou 
inventuru toho, co vlastn? 
v ?Návratu do budoucnosti? jezdilo 
a nakolik to byly opravdové DMC.

Celkový po?et pou?itých DeLorean? 
se definitivn? zastavil na sedmi. 
N?které hrály ve v?ech episodách, 
n?které jen v jedné a n?které padly 
za ob??, jak se v?t?inou stává. Ale 
milovníci nerezových kupátek, 

osu?te slzy, zas tak moc originality 
v t?ch kouzelných strojích nebylo! 

Ozna?me si jednotlivá vozidly podle 
abecedy, tedy A a? G, proto?e jejich 
ú?inkování bude propletené 
i v realném ?ase, nato? b?hem 
temporalních výlet?. 

Á?ko ? hlavní hrdina a patrn? 
maximaln? kompletní exemplá? je 
dnes vystavený v jedné budov?  
filmových atelier? Universal, 
pe?liv? st?e?ený v pr?hledné krychli 
z organického skla. Je jedním 
z trojice, postavené speciáln? pro 
natá?ení prvního dílu a po celý ?as 
byl majetkem studia. Jeho 
zachovalost je dána zejména tím, ?e 
hrál p?edev?ím statické sceny, které 
nepot?ebovaly drastické zacházení ?i 
postupné úpravy. Á?ko se objevilo 

Také se vám líbily cesty tam i zp?t, které podnikli Mar ty McFly a ?Doc? 

Emmett Brown? Mn? moc a dokonce mi bylo sympatické, ?e tr ilogie 

vysv?tlovala ? by? samoz?ejm? s nadsázkou ? pr incipy cestování v ?ase 

?i alternativních realitách. P?iznám se, ?e k napsání tohoto ?lánku m? 

p?im?la taková malá tisková zpráva, dotýkaj ící se osud? jednoho ze 

st?íb?itých DeLorean?, takto hlavních ne?ivých hrdin? tr ilogie?

Pavel Kopá?ek

POSLEDNÍ KUS 
?ASOPROSTOROVÉ FLOTILY 

ZACHRÁN?N!
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ve v?ech t?ech dílech a a?koliv t?icet let klidu 
p?e?kalo bez úhony, na kráse mu to nep?idalo. 
Jeliko? se vedení atelier? zpo?átku k nákladné 
renovaci nestav?lo p?íli? vst?ícn?, rozhodla se 
skupinka fanou?k? shromá?dit prost?edky na 
obnovu lesku filmového DMC vlastními silami, 
k ?emu? nakonec také do?lo. Renovace probíhala 
ve velkých dílnách studia v kalifornském 
Palmdale a trvala více ne? dva roky. Ke zdaru 
akce jist? p?isp?la i skute?nost, ?e znovuo?ivený 
DeLorean bude jednou z hv?zd nadcházející 
celoamerické výstavy filmových a TV vozidel. 
Tak?e, p?átelé, krasavec, který se vyno?il na 
fiktivním parkovi?ti Twin Pines fiktivního m?sta 
Hill Valley z útrob ?Docova? furgonu GMC, je 
oním dnes vy?perkovaným kouskem.

Bé?ko u? tolik ?t?stí nem?lo. Zahrálo si sice 
mnohem víc, najezdilo mnoho mil p?ed kamerami 
i mimo jejich pozornosti, a dostalo také n?která 
neviditelná vylep?ení. Tím jsou my?leny 
p?edev?ím miniaturní výmetnice plamen? poblí? 
zadních kol ? vzpomínáte na ho?ící dvojici stop 
poté, co DMC zmizel v ?asových proudech? Tak 
to bylo ono ?  Prost? tmavé pruhy, pot?ené 
ho?lavinou, zapálené výmetnicemi p?i rozjezdu, 
st?ih, DeLorean mizí - ?OK, boys!? ?  V?z B 
pro?el také celou trilogií, ale její záv?r mu byl 
osudný. V jedné z posledních scen padl za ob?? 
rozjetému vlaku, kdy? se zhmotnil na ?elezni?ní 
trati poblí? p?ejezdu v Hill Valley. Protijedoucí 
spouprava jej rozmetala na kousky. V?z byl je?t? 
skoro kompletní a mo?ná i vlastní sílou pojízdný 
(zdroje neuvád?jí), tak se jen domnívám, ?e 
Universal Studios nem?lo asi zájem uchovat co 
nejvíc ocelových hrdin?.

Cé?ko také existuje, ale st??í se mu dá ?íkat auto. 
Je to vlastn? jakási stavebnice, p?vodn? kompletní 
a pojízdný DMC, pro ú?ely snímání detail? ve 
druhém dílu o?ezaný a rozporcovaný. Stále se 
nachází ve skladi?ti studia, ale zda se n?kdy 
probudí k ?ivotu, je t??ko ?íci ?

Dé?ko bylo zakázkovou prací rovn?? pro druhý 
díl, ale s konstrukcí Johna Z. má spole?ný jen tvar. 
Spolu s mnoha modely v r?zných m??ítkách 
slou?ilo pro snímání trikových záb?r? letu 
a nadzemních akcí. Jeho karoserie byla z plastu, 
rozm?rov? odpovídala, nesla i napodobeniny 
dopl?k?, ale to je také v?e. Replika byla bez 
agregátu, ob?as se ?íká, ?e nem?la ani funk?ní kola 
? jaká je skute?nost, t??ko dnes zjistit. 
Dolo?itelným faktem je ale její zni?ení na p?íkaz 
vedení filmového ?tábu po poslední klapce.

É?ko prod?lalo velmi zajímavou konversi. Bylo 
jedním ze t?í kus? DMC, speciáln? postavených 
pro t?etí ?ást. Jeho kola se nikdy nedotkla silnice, 
naopak, byla nahrazená ?elezni?ními, nebo? model 
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E slou?il ke snímání n?kterých záb?r? DeLoreanu, 
tla?eného parní lokomotivou (ve scen? pádu do propasti 
samoz?ejm? pouze dokonalým modelem parní 
lokomotivy). DMC upravily vlastní dílny studia a sami 
jeho tv?rci jej pok?tili jménem ?Oxnard Rail Car? - 
nebo? v okolí kalifornského Oxnardu se to?ily práv? ony 
?elezni?ní sceny. V?z p?e?il v p?vodním a intaktním 
stavu a je stále v majetku studia, m??ete jej vid?t 
v arealu Universal Studios na Florid?. 

Efko a Gé?ko prost? ne?ly p?ehlédnout. V?imli jste si ve 
t?etím dílu (pro n?j? byly postaveny) nezvyklé vý?ky 
podvozku? To nebylo jen superbalonovými 
pneumatikami z 50. let ?  DMC u? nebyly DMC ? pod 
lehce upravenými karoseriemi se skrývaly chassis 
z amerických ?Dunovek?, samoz?ejm? s motory 
a p?evodovkami VW, umíst?nými vzadu. I proto mohl 
DMC divoce skákat p?es výmoly westernové krajiny 
a p?edvád?t kousky, p?i nich? by b??ný produk?ní v?z 
brzy p?i?el o parádu a hned nato o zbytek. V?z F je dnes 
jediný v soukromých rukou, p?ed p?ti lety se prdal 
v aukci za p?l milionu USD a ob?as se s ním jeho majitel 
projede. Gé?ko je zase jediný filmový DMC v zahrani?í, 
je sou?ástí kolekce Universal Studios, vystavené 
v Japonsku. P?i drsném natá?ení p?i?el o n?které 
pozoruhodné díly výbavy, které byly dopln?né stejnými 
z roz?ezaného vozu C.

Toliko tedy o sedmi zajímavých vozech ze známé 
trilogie; pokud byste se n?kterým cht?li svézt, sta?í 
po?kat, ur?it? se v n?kterém ?asovém bodu objeví. 
Hlavní je, abyste ?ekali poblí? Hill Valleyské radnice, 
m?li v dohledu její hodiny (nebo? ty jsou pr?se?íkem 
?asoprostorových rovin, jak ?Doc? Brown konstatoval) ? 
a pak, pak u? je mali?kost: ?petka plutonia, n?jaký ten 
záblesk ?i potrava pro Mr. Fusion! 

OUTATIME!!! -

(A pokud se vám pátrání po autohrdinech filmového 
plátna líbilo, sta?í napsat a m??eme pokra?ovat!) 

Foto: archiv PK, archiv studií (s laskavým svolením)

50   |  Veterán  |  2016  |  duben



?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! 

Redakce: Pavel Kopá?ek, Michal Primák 

Kontakty na redakci: 

Email: m ichal@magazinveteran.cz, pavel@magazinveteran.cz

www.magazinveteran.cz

www.facebook.com/magazinveteran

http://www.simcacentrum.cz
http://www.simcacentrum.cz



