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Vá?ení p?átelé, milé ?tená?ky a ?tená?i, 

dlouho jsem nev?d?l, ?ím zahájit aktualní ?íslo. To, ?e se v?echno kone?n? 
zelená a silnice oschly, u? je sd?lení na úrovni konstatování za?átku bitvy 
o zrno v dob? sklizn?. Tak?e to ne ?  A? dnes jsem dostal ten pot?ebný 
impuls, bohu?el, nikoliv kladný. P?i prohlí?ení kalendá?e veteranských akcí 
na webu jsem spat?il n?co, co mi vyrazilo dech. Blí?í se oslavy konce války, 
a na mne se z monitoru ?klebil neuv??iteln? ohyzdný mutant, p?vodn? 
ma?arský Csepel D 352, opat?ený jakousi hranatou kapotou a na chladi?ové 
m?í?ce ob?í nápis MAN Diesel k . To bylo naprosto neuv??itelné ?  ? lov?k, 
nav?t?vující i vojenské akce, si u? aspo? ?áste?n? p?ivykl na ?eské Tatry 810, 
zbastlené do podoby n?mecký polopás?, ?Ereny? z posledních rok? výroby, 
opat?ené nást?ikem odstínu ?Feldgrau? a trámovými k?í?i, ale potkat 
nefal?ovaný východon?mecký Garant nebo otev?ený Borgward z 50. let 
v barvách Wehrmachtu je ?okující. Ano; namítnete, ?e není snadné a levné  
sehnat dobovou techniku a je to pravda. Ov?em znamená to v?ak, ?e se budou 
vyráb?t bastardy, které nemají s historií naprosto nic spole?ného? Kdy? to 
domyslím do konce, tak si p?i nadcházející oslav? Karla IV tento panovník 
místo koruny nasadí radiovku z 50. let, osázenou sklen?nými ?atony, 
donedávna vyráb?nými valdickými v?zni?

Mén? je n?kdy více ? tím myslím, ?e kvalita by m?la p?ed?ít kvantitu. 
Nemusí být ka?dou sobotu ukázka boj? mezi Spojenci a ?í?skou brannou 
mocí. Ale pokud u?, prosíme o historickou v?rnost! Nebo za chvíli budou 
v barvách US Army jezdit nové Dodge RAM, v britském vojenském nát?ru 
upravené Transity a celá akce bude stejná fra?ka jako nedávno uvedený ?tvrtý 
díl Mad Maxe.

Krásné jarní dny a bohaté veteranské zá?itky vám od klávesnice srde?n? p?eje

Pavel Kopá?ek
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Ukrajina je zem? rozmanitá, a stejn? 
rozmanité jsou její cesty 
a koneckonc? i vozový park. B?hem 
p?ti tisíc kilometr? po západní 
a st?ední Ukrajin? jsem se setkal jak 
s kvalitními silnicemi, tak s cestami, 
které jsem rad?ji objí?d?l p?es pole, 
nebo? jsem si na Fordu Tourneo 
necht?l urvat nápravy na silnici 
první t?ídy. Stovky a stovky 
kilometr? silnic volají po kvalitní 
údr?b?, ale stále marn?. Není se co 
divit, pen?z není nazbyt. I proto se 
policisté prohán?jí v Ladách 
Samara, záchraná?e lze potkat se 
spu?t?ným majákem v letitém 
UAZu 452, zatímco hrstka 
nejbohat?ích nedá dopustit na 
poslední model Toyoty Land 
Cruiser. Nevím, jak majitel?m, ale 
aut?m to nevadí a spo?ádan? ?ijí 
vedle sebe. Z nové produkce jsou 
nej?ast?ji zastoupené zmín?né 
Toyoty, vid?t jsou i dal?í japonské 
zna?ky, pak korejské, ob?as Range 
Rover, pár ?kodovek, Fiat?, Jaguár?, 
výjime?n? je vid?t n?co z n?mecké 
produkce. Ostatní je sov?tské.  

Otlu?ený rezavý ?igulík klidn? 
parkuje vedle Imprezy a ani 
jednomu to nep?ijde zvlá?tní. 

V doprav? panuje celkem klid, 
nikdo není zbyte?n? agresivní. Ani 
slovn?, ani s rukou zap?enou 
o klakson. Pobavil mne dopravní 
p?echod pro chodce, kde zelený 
paná?ek jen tup? nesvítí, ale 
?pohybuje se? jako p?i ch?zi. Kdy? 
se vám krátí ?as a je t?eba zrychlit, 
tak paná?ek ?p?idá do kroku? 
a nakonec utíká. A vy víte, ?e u? 
máte z p?echodu zmizet. Chodci 
jsou ukázn?ní a ?ekají na zelenou. 
Jim i ?idi??m ukazatel odpo?ítává 
?as do dal?í ?zelené?. 

Naprosto ú?asné mají v Kyjev? 
?boti?ky? na ?patn? parkující auta. 
?ádná klasická ?bota?, jak ji známe 
od nás. Sta?í podstatn? levn?j?í 
alternativa, rychleji montovatelná, 
s nulovými náklady na stran? policie 
za odstran?ní. Sta?í do zorného pole 
?idi?e nalepit na ?elní okno 
samolepku o rozm?rech p?ibli?n? 
25x25cm z materiálu, který se p?i 
manipulaci velmi snadno trhá. Tak?e 

sundat jej lze asi tak dob?e, jako 
dálni?ní známku ze skla, 
vystaveného letním vedr?m. Vid?l 
jsem pár posti?ených ?idi??, kte?í se 
?pachtlí v jedné a s ?Ironem? 
v druhé ruce ?istili svá okna. 
Myslím, ?e p?í?t? zaparkují líp j .

Nejv?t?í trosky v doprav? nejsou 
letité vozy sov?tské produkce, ale 
trolejbusy. Zdá se, ?e kdy? 
trolejbusu skon?í ?ivotnost, je 
?t?tcem p?et?ena celá karoserie. 
S touto generální opravou pak jede 
vst?íc dal?ím statisíc?m kilometr?. 
N?které trolejbusy m?ly za sebou 
tuto generálku evidentn? n?kolikrát. 
To, co je u nás v rukou sb?ratel? 
a muzeí, na Ukrajin? je?t? v ?ilé 
slu?b? honí kilometry. K vid?ní byly 
i ?eské trolejbusy ?koda Tr9. 
Autobusy pak byly pro mne 
neznámé zna?ky, anebo indická 
Tata. K vid?ní v?ak byly i u nás 
známé Ikarusy. 

Nákladní dopravu zaji??ovaly bu? 
západní kamiony nebo dvou ?i 
t?ínápravové nákladní Kamazy. 
O drobný rozvoz zbo?í se staraly 

Michal Pr imák

U? n?kolik let jsem zva?oval náv?t?vu ? ernobylu a opu?t?ného 

m?sta Pr ipja?. Správný ?as nastal a? letos, na t?icetileté výro?í 

tragédie. Impozantní místa Ukraj iny si v?ak ponechám pro ?lánek 

j inam, a s vámi, na?imi milými ?tená?i, se podívám na ukraj inské 

silnice. Pohled je to j ist? velmi zaj ímavý.

UKRAJINA
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Reportá?

Moskvi? je dodnes oblíbeným 
vozem pro ukrajinské silnice



letité ZILy nebo GAZy. Typ po mn? 
necht?jte?  j

Motorky a skútry byly k vid?ní tak 
výjime?n?, ?e nemá smysl je v?bec 
zmi?ovat.

A co zajímavého jsme potkal z aut 
osobních? V drtivé v?t?in? pochopiteln? 
sov?tskou produkci. K té se ?propa?ovalo? 
n?kolik Mercedes? W123 a hrstka Opel?. 
Zato ze sov?tské produkce to bylo 
prakticky v?e. 

Nejstar?í byl první Moskvi? 401 na 
vrakovi?ti, 402 jsem vid?l asi dv?, ob? 
jako pouta?. Nov?j?ích model? bylo v?ude 
plno, v?etn? od nich odvozených I??, 
u?itkových to verzí a ?hatchback?? . Lady 
jsem nefotil, snad mi to p?íznivci této 
zna?ky odpustí. Ale to bych tam byl je?t? 
te?. Je to podobné, jako jít do Prahy fotit 
Octavie. Volh bylo k vid?ní víc nov?j?ích 
3110 ne? klasických ??ty?iadvacítek? Ale 
i ty byly, by? v?t?inou s nov?j?í ?ernou 
maskou. Kombíky jsem zahlédl jen dva, 
a fotit ne?ly. Zajímavá byla volha ve verzi 
pick-up. Nemám zdání, zda to bylo 
?samo-domo?, ?i se jednalo o n?jakou 
malosériovou úpravu. Vid?t byly i carevny 
a to i provozní. Ale v?t?ina jich byla ji? na 
vrakovi?ti. UAZy jezdily rovn?? b??n?. 
Bylo smutn? úsm?vné vid?t 452, jak se 
?ene s pu?t?ným majákem a p?edjí?dí je 
ka?dé auto. Je otázkou, pro? se 
nedochovaly mlad?í Latvije. Vid?l jsem je 
pouze odstavené, v provozu ?ádnou. 
I ?Gazíky? byly b??nou sou?ástí provozu. 
Ne?ekal jsem tolik malých Zaporo?c?. 
N?kolik jsem jich vid?l v provozu, 
bohu?el víc jako r?zné nevkusné dekorace 
restaurací. I ?ajka byla vid?t. Bohu?el 
jako pouta? ?i memento za?lé slávy, kdy? 
po boku ZISe, Volhy a dal?ích visela na 
kovové konstrukci. Kdybych m?l fotit v?e, 
co je star?í t?iceti let, strávil bych tam 
o pár týdn? déle. Ale tato retrospektiva by 
za to snad i stála. 

Nav?tívil jsem i raketovou základnu 
Pervomajsk, kde byly k vid?ní nákladní 
p?epravníky ob?ích atomových zbraní. 
Nevím, kdo byl výrobcem, ale t?eba 
snímky na tuto t??kou techniku n?koho 
pot??í (Pavla ur?it? j ).

Pokud máte rádi socialistické automobily, 
Ukrajina je skv?lým místem. Benzín za 
necelých dvacet korun, krásné ?eny 
a skv?lé jídlo vám v rozhodnutí, zda se na 
Ukrajinu vydat, jist? pomohou.  -

Klasika ? ??iguli? a Zil

Trochu ned?stojn? vystavená Carevna na Majdanu v Kyjev?

Volha 31029 se k nám ji? nedová?ela
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Lady jsem ani moc nefotil, to bych tam byl dodnes?

Zaporo?ec odsouzen
k potupné reklam?

vrakovi?t? na cest?...
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vrakovi?t? na cest?...

nákladní záti?í

píp-píp?   a dálkov? 
ovládaný centrál odblokuje VAZ 2102?  

Co? V?dy? jsme na Ukrajin?

rozvá?kový GAZ 3307

PAZ 3205 - ukrajinská mar?r?tka
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Kdo ví, co bylo toto za cisternu 
v ?ernobylské zon?... Ulovit I?e  mi chvilku trvalo?

31029 byla vid?t pom?rn? ?asto nosi?e atomových raket zna?ky MAZ
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Bluebird v plném provozu

Taxi Nissan, v Evrop? neznámý

GAZ 21 bylo mo?né potkat i v b??ném provozu

UAZ  452 lze dodnes b??n? vid?t, stále se toti? vyrábí!

Nákladní GAZ 53, b??ná sou?ást ukrajinských silnic

Nejb??n?j?í auto 
na st?ední Ukrajin?

Volha v úprav? 
samo-domo-pick-up

Latvijí jsem vid?l n?kolik, 
ale ?ádná nebyla provozuschopná
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?Obrn?nou? Volhou 31105 se m??ete svézt po 
Kyjev?. Stojí na Majdanu u Sushi restaurace ;-)

Tento tolik ?t?stí nem?l ? je z n?j zahrádka...

Zaporo?ec zdolává kopec v centru m?sta

Latvije p?ed muzeem ?ernobylu v Kyjev?
 je patrn? jen turistická atrapa

Symboly automobilové výroby SSSR tvo?í 
ubohý pomník u cesty?

Kone?n? ulovený I? 



Slovní h?í?ka nás zavádí do ?tvrté 
dubnové soboty, kdy se 
rozkvétajícími a postupn? zase 
mrznoucími ji?ními ?echami projel 
konvoj p?tat?iceti ú?astnických 
vozidel v rámci okru?ní jízdy 
?O 106 Jiho?eským krajem.? 

Leto?ní pátý ro?ník sv?d?í 
o vzr?stající oblib?, stejn? jako 
n?která dost vzdálená bydli?t? 
majitel? historického ?eleza.  
Kolona odstartovala s malým 
zpo?d?ním z táborského ?i?kova 

nám?stí sm?rem na Sob?slav, 
Jind?ich?v Hradec, Da?ice, Novou 
Byst?ici (kde v?ichni nav?tívili 
nádherné museum Pavla Janou?e 
s jedine?n? koncipovanou exposicí 
p?edvále?ných amerik), poté trasa 
pokra?ovala malebnou p?íhrani?ní 
krajinou sm?rem na ?eské 
Bud?jovice, Bavorov, Písek a odtud 

bylo do Tábora jen n?co málo p?es 
?ty?icet kilometr?.

V dob? psaní ?lánku je?t? nemáme 
zprávy, zda jízdu dokon?ili v?ichni 
ú?astníci, ale doufejme, ?e ano ? 
a samoz?ejm? jsme to ka?dému 
p?áli. A co jsme vid?li? Krásu 
velikou, z ní? ochutnávku dáváme 
do galerie, a t??íme se, a? na n?jaké 
dal?í akci potkáme zase tyhle 
sympatické jezdce a jezdkyn? 
s jejich fantastickými stroji 
sv?tových zna?ek! -

Pavel Kopá?ek

?OSTO?EST? O 106!
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Saab 900 zatím pat?í na samý okraj doby oldtimer?, 
ale vzhledem tradici nezap?e

Tuhle krasavici z Gorkého jsme vid?li poprvé. Je radost vid?t auto, 
které jezdí, ?ije a není jen pouhým lapa?em prachu v n?jaké galerii!

?ty?válec GAZ snesl nízkooktanové palivo i drsné podmínky

Alfa Romeo Spider p?ijel pomalu a decentn? si broukal, oran?ový Montreal zah?m?l svou VéOsmi?kou

Reportá?

Foto: Pavel Kopá?ek, David 
Kopá?ek



Tabulku, pásky, kleknout a p?ipevnit!

Britský Morgan dodnes vyznává 
tradi?ní ostrovní ?kolu

?Erka? byla letos v po?etní p?evaze. Bylo t??ké vybrat fotky, proto?e se nám líbilo ka?dé zvlá?? i v?echna dohromady!

Kdy? p?ijede st?íb?itý W108, okolí ztichne respektem?Renault 16 TX ve své dob? pat?il ke ?pi?kám 
na na?em trhu i silnicích!

Modrá je dobrá! Brouk prozá?il podmra?ené ráno Startovalo se  za dohledu kamenného ?i?ky!
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Náznak k?idélek na zádi krásného Hillmana

Jsem rád, ?e pat?ím k zemi, je? dala sv?tu zna?ku Tatra!

RR na?eho ?tená?e! Del?í u? byl jen taha? s náv?sem ?

Vp?edu zav?eno, vzadu otev?eno ? ra?te se kochat!Z ?ad Renault clubu p?ijela krásná ?dvanáctka?

MGB v ryzí podob? v?etn? pravostranného ?ízení!
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Pravidelným ?tená??m jist? neu?lo, 
?e informujeme o v?ech aktivitách 
Citroën klubu (ké? by nám takhle 
poskytovaly informace i dal?í 
zna?kové ?i oblastní kluby). Leto?ní 
jarní setkání se z po?adatelských 
d?vod? p?esunulo do Chýnova, 
obce mezi Pelh?imovem a Táborem, 
a jen nemoc mi zabránila v úmyslu 
p?ijet se mezi sympatické 
Citroëná?e podívat.

Vyu?ívám proto p?íle?itosti, abych 
se s vámi pod?lil o snímky, které 

nafotil m?j syn David, ale i o dal?í 
z kolekce Petra Mikulky, který 
p?ijel samoz?ejm? také vozem se 
znakem dvojité krokve.

Po?tem zú?astn?ným ?lo opravdu 
spí?e o rodinný sraz, kde byly 
zastoupeny modely od 60. let a? po 
ty nejnov?j?í. Setkání bylo 
samoz?ejm? s noclehem a druhý 
den vyvrcholilo jízdou podle 
itinerá?e, proti obvyklé praxi 
nikoliv v kolon?. Itinerá? obsahoval 
dev?t kontrolních bod?, z nich? 

jeden byl i v museu p. Václava 
Janeckého v Chotovinách (vidíte, 
takové krásné museum mám pod 
nosem a je?t? jsem o n?m nenapsal 
? napravím co mo?ná nejd?íve), 
jízda kon?ila op?t v Tábo?e. Po?así 
aprílové, ale nikdo asi jiné 
nep?edpokládal. Ú?astníci m?li 
mo?nost vyu?ít i dlouhých 
rolovacích drah bývalého 
vojenského leti?t? u Tábora a podle 
ohlas? panovala b?hem srazu i po 
n?m naprostá spokojenost. Tak to 
má být! -

Pavel Kopá?ek

TAK?KA RODINNÁ SE?LOST
Reportá? Foto: David Kopá?ek, Petr Mikulka
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Reportá?

Pavel Kopá?ek

?OD KOSTELA 
KE KOSTELU?

Foto: David Kopá?ek

? jmenovala se leto?ní tradi?ní Velikono?ní jízda, ke 
které se vracíme n?kolika fotkami. Tahle hezká tradice se 
ujala natolik, ?e aktualní ro?ník byl ji? dvanáctý v po?adí. 
?Vyme?te pavouky, vy?e?te my?i a kuny z motoru, 
a p?ije?te v 8.30. B?hem cesty není plánováno hromadné 
ob?erstvení, tak?e jídlo a pití s sebou? - toliko 
nejd?le?it?j?í instrukce hlavního po?adatele, dr. Marka 
Slabého.

Tak?e na táborském nám?stí se sjeli v?ichni ti, kte?í se 
sjí?d?jí ka?dý rok, a navíc i n?co nových tvá?í aut 
i ú?astník?. Po?así se tradi?n? klonilo k zimním 
hodnotám, tak?e zejména ú?astníky na motocyklech je 
t?eba pokládat za state?né lidi. 

Trasa m??ila jako ka?doro?n? necelou stovku kilometr? 
a vedla z centra Tábora p?es Jistebnici a dlouhý okruh 
malebnými postranními silni?kami a? do táborského 
p?edm?stí Klokoty, kde prob?hlo zakon?ení. Ú?astníci, 
zejména ti vzdálen?j?í, si mohli v?imnout rázovitých 
a rozli?né p?edstavy vzbuzujících názv? pr?jezdních obcí: 
B?ezí, Ko?í?ek, Chlístov, Kali?t? ?i jedine?ný Nehonín!

Pod?kování po?adateli i ú?astník?m je samoz?ejmostí! -
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P?edstavení
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Pavel Kopá?ek

BRÉMSKÝ PONTON

V hrubých obrysech to zcela sta?í, 
ostatn? i dnes m??ete vid?t stovky 
záb?r? z povále?ných filmových 
týdeník?, které ukazují miliony tun 
sutin, v n?? se prom?nily perfektn? 
?lapající automobilové továrny na 
konci existence ?í?e. Jednu 
z prosperujících továren zalo?il, 
vedl a vlastnil Carl Wilhelm 
Borgward. Obchodník a pr?myslník, 
vyznávající p?edev?ím kvalitu i za 
cenu ni??ích produk?ních ?ísel, 
za?al jako dodavatel jednoduchých 
motorových vozík? pro po?tu, 
nádra?ní slu?bu a malé ?ivnostníky. 
Ud?lal si jméno, proto?e t?íkolky 
s dvouko?ovým jednoválcem bez 
p?evodovky, vybavené ?palíkovou 
brzdou, mohou dnes vyvolat úsm?v, 
ale v krisi, která následovala po 
ohromném hospodá?ském propadu 

tzv. ?Výmarské? republiky, byly tím 
pravým lékem na tehdej?í pot?eby. 
Dvoutaktním t?íkolkám se Borgward 
je?t? n?jaký ?as v?noval, i kdy? u? 
tak hv?zdných úsp?ch? nedosáhl, 
ale ?as stále fandil láci a ? 
koneckonc? ? práv? v N?mecku 
byly dvoudobé motory stále velmi 
?ádané. Do vypuknutí druhé války 
m?l Borgward k disposici 
nejmodern?j?í stroje v n?kolika 
továrnách, zam?stnával tisíce 
d?lník? a vyráb?l vozy st?ední 
a vy??í t?ídy, nákladní produkci 
a samoz?ejm? chassis pro celou ?adu 
nástaveb od individualních karosá??.  
Vále?ný plán, nazvaný podle jeho 
zakladatele Adolfa von Schella, 
zavázal Borgwarda k rasantnímu 
nár?stu výroby u?itkové a vojenské 
techniky, samoz?ejm? na úkor 

osobních model?, vznikajících od 
roku 1940 výhradn? na zvlá?tní 
a schválené objednávky p?edev?ím 
pro vý?e postavené d?stojníky. Zato 
z bran jeho továren proudily tisíce 
nákla?ák? r?zné tona?e, proslulé 
polopásové taha?e a nosi?e, sou?ásti 
pance?ových vlak?, taha?e, nosi?e 
munice a dokonce kvalitní motory 
pro men?í plavidla a také torpeda. 
V dob? posledních t?í vále?ných let, 
kdy bylo tém?? celé osazenstvo 
továren odveleno na fronty, 
zam?stnával Borgward pod vedením 
Todtovy organisace tisíce v?zn? 
a zajatc? z koncentra?ních 
a zajateckých tábor?, kte?í pracovali 
mezi stále ?ast?j?ími nálety 
spojeneckých bombardovacích 
svaz?. Borgwardovy strojírny 
p?ivítaly konec války zni?ené 
v pr?m?ru ze dvou t?etin a byly 
p?evzaté do americké správy. Carl 
Borgward jako bývalý ?len NSDAP 
(kterým se v rámci zachování 
vlastního ?ivota stát musel) padl do 
amerického zajetí a byl z n?j 
propu?t?n a? v roce 1948. Nem?l, 
bohu?el, mo?nosti pr?myslových 
gigant? Mercedes-Benz ?i 
Auto-Union, aby se za stejný druh 
proh?e?ku vyhnul stíhání ? to bylo 

Ford m?l sv?j  lehce modifikovaný Taunus 10M, Mercedes-Benz je?t? 

mnoho let spoléhal na p?edvále?né tvary, Opel Olympia a Kapitän sázely 

a? do po?átku 50. let na dávný design, BMW a Horch vyráb?ly ?díky? 

nevymahatelnosti práva v NDR, Audi, Wanderer, Adler, Hanomag, 

Stoewer ?i Röhr nevyráb?ly v?bec. Tak vypadal povále?ný pohled na 

n?meckou produkci, p?i?em? bývalý KdF ve Fallerslebenu, rychle 

p?ejmenovaném na Wolfsburg, zachránil j istý p?edvídavý Amer i?an, 

a o DkW zdaleka je?t? nebylo rozhodnuto.



stigma, které si nesl a? do konce 
?ivota a které se podepsalo i na jeho 
zdraví. B?hem Borgwardovy 
internace vedl závod ur?ený 
zástupce.

Dosti úvodu, p?ejd?me k vlastnímu 
thematu dne?ního P?edstavení. 
Návrh jednoho z nejpokrokov?ji 
pojatého evropského vozu vznikl ji? 
p?ed koncem války a svou 
pr?lomovou koncepcí se sm?le mohl 
rovnat soudobým americkým 
trendovým ?pi?kám: Fordu Custom, 

Kaiseru & Frazeru, Studebakeru 
a n?kolika dal?ím, vesm?s 
produkt?m nezávislých výrobc?. 
Borgward?v koncept p?edstavoval 
tehdy je?t? nevídané vozidlo tzv. 
pontonových forem, t.j. karoserie, 
u ní? nejsou znatelné blatníky, 
stupa?ky a dal?í signifikanty 
obstaro?ního designu. Za zdmi 
zajateckého tábora tedy vznikl první 
n?mecký automobil s koncepcí, 
která je?t? dlouho nebude 
samoz?ejmostí. 

Nejmén? zásah? zápalnými 
a t?í?tivými pumami dostal kupodivu 
pob?e?ní Borgward?v závod 
Bremen-Sebaldsbrück, rozhodnutí 
o výrob? nového ? a dle 
p?edb??ných kalkulací nijak levného 
modelu ? padlo na tuto provozovnu. 
Nemá smysl popisovat potí?e p?i 
vypro?́ tování stroj? ze z?ícenin, jen 
poznamenejme, ?e díky n?mecké 
pracovitosti byl první prototyp 
hotový na p?elomu let 1948 a 1949. 
Práv? v?as, aby stihl odjezdit 
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alespo? ty základní sady test?, a mohl být slavnostn? 
odhalen p?ed zírajícím publikem na ?enevském 
autosalonu 1949, ozna?ený je?t? jako prototyp, i kdy? se 
ji? v zasv?cených kruzích v?d?lo, ?e je zralý do výroby, 
která je ostatn? také ji? p?ipravená. Zástupci 
Borgwardovy strojírny za?ali ke konci autosalonu 
p?ijímat závazné objednávky, kryté minimaln? 
dvout?etinovou zálohou, co? bylo v dané dob?, vzhledem 
k p?íd?l?m oceli a barevných kov?, jist? nutným 
opat?ením. Skladba zákaznického portfolia nep?ekvapí 
p?edev?ím ty, orientující se alespo? ?áste?n? v povále?né 
hospodá?ské politice tehdej?í Trizonie (západní ?ásti 
N?mecka, rozd?leného do t?í okupa?ních zon): regionalní 
politici (kte?í m?li ?odvahu? koupit si v?z od 
Borgwarda), banke?i, p?edstavitelé cizích vojenských 
misí (nebo? v Evrop? tehdy nebylo srovnateln? 
moderního vozidla) a první podnikatelé, jejich? firmy 
?b??ely?. 

Carl Borgward nenechal své zákazníky ?ekat a sotva m?l 
nast?ádaný dostatek materiálu, rozb?hl produkci vozu, 
zvaného Borgward Hansa 1500, naplno. Stalo se 13. ?íjna 
1949. A to je jako obvykle pokyn, abychom se ?li na 
revolu?ní kulatou patnáctistovku podívat blí?e.

Jako bych u? sly?el pochybova?e a jejich hlasy ?Na tom  
nic není, co je to za zázrak, ná? sedan byl hez?í, atd?. Ale 
to jsou, milí p?átelé a s va?ím dovolením, naprosté 
nesmysly. Zázrak to BYL, tím spí?e, ?e jeho ná?rty 
spat?ily sv?tlo sv?ta nedlouho po roce 1940! V?echna 
ostatní auta p?i?la s podobnými karoseriemi v dob?, kdy 
u? byl Borgward 1500 p?ekonaný a vyráb?la se proslulá 
Isabella! Jen neváhejte a podívejte se n?kam na internet 

?i do katalog? na výrobky prvních t?í povále?ných let. 
Mo?ná se budete usmívat a tentokráte oprávn?n?. Tak?e:

Exterier modelu 1500 m??eme opticky rozd?lit do dvou 
horisontalních rovin: bo?ní ponton a st?e?ní nástavba. 
Zatímco st?e?ní nástavba je?t? vykazuje n?které 
markanty konce 30. let ? viz mírn? ku?elovitá st?echa, 
ponton je tím nejpokrokov?j?ím na celém aut?. Z boku je 
optické d?lení do rovin nejpatrn?j?í. ?ást, zabírající 
vlastní ponton, tvo?í na spodní stran? rovinu, na horní 
stran? ladný oblouk, povlovn? se sva?ující vp?ed i vzad. 
Nikde nenajdete ru?ivý element, i prahová li?ta je svou 
tlou??kou vyvá?ená a ve vztahu k rozm?r?m vozu 
optimalní. Carl Borgward nikdy u této t?ídy voz? 
nepropadl manii p?ezdobenosti, která by zbyte?n? 
zvy?ovala finalní cenu auta. Do rozm?rných vý?ez? kol 
se musely vejít superbalonové plá?t? rozm?ru 6,40-15. 
?ádné ozdobné lemy, ?ádné nápisy, ?ádné fale?né otvory 
? st?ízlivost, která byla tou nejlep?í devisou. Kliky 
b??ného tvaru a typu, jen trochu masívn?j?í, ne? mo?ná 

pamatujete za zahradních vrátek ?  ? istý a jednoduchý 
výlisek p?edního blatníku plynule navazuje na lehce 
zvý?enou kapotu. Za pr?lomovým po?inem se hned 
podívejme pod p?ední reflektory ? najdeme tam b??né 
blika?e namísto antikvarních mechanických ukazatel?. 
Ano, Carl Borgward prosadil tuhle sv?tovou novinku 
v dob?, kdy je?t? mnoho let vládla silnicím osv?tlená ?i 
jen mechanická ?mávátka?. Ov?em rubem této 
pokrokovosti je fakt, ?e podle dobového tisku se blika?e 
staly ?viníky? n?kolika nehod, proto?e je ti ostatní prost? 
p?ehlédli ? nev?d?li o nich a marn? o?ekávali 
mechanické ru?i?ky, kynoucí jim nahoru a dol?. Kapota 
je masívní, mohutná, oblouková, uprost?ed s výraznou 
ozdobou ? a hlavn?, otevírá se vlevo i vpravo, jak jsme 
zvyklí spí?e z povále?ných Buick?. P?ísné p?ídi vévodí 
rozm?rný svisle postavený Borgward?v koso?tverec, 
spodní polovinou lemovaný m?í?kou masky, horní 
polovinou zasahující do ?elní ?ásti kapoty a mající po 
obou stranách ?ty?i písmena firemního názvu: B O R G ? 
W A R D. Dále dva velké sv?tlomety s mo?ností zapnutí 
jen parkova?ek a chromovaný nárazník velikosti 
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svodidla. Jak se ale brzy ukázalo, povále?ná kvalita 
n?meckého chromu neodpovídala standard?m firmy 
Borgward, tak?e se na n?m ji? po krátké dob? za?aly 
objevovat vady na kráse. Zá? byla je?t? masívn?j?í: tady 
nebylo d?vodu p?izp?sobovat vý?ku zadního ?ela masce, 
tak?e celému pohledu vévodí objemný prostor velikosti 
a tvaru ruksaku, ov?em s víkem, zasahujícím a? 
k zadnímu nárazníku, nezbytnou ?domovní? klikou, 
skrytými (!) panty, dr?ákem registra?ní zna?ky 
s osv?tlením a dvojicí filigranských zadních svítilen, 
kombinujících v?echny t?i funkce. St?e?ní nástavba m?la 
z bo?ního pohledu pom?rn? nízká okna, p?ední 
samoz?ejm? d?lené a zadní malé, jak bylo po válce 
b??ným zvykem. Okna ve dve?ích obsahovala mimo 
hlavních skel i tzv. ventila?ky, zevnit? výklopné 
a ovládané. K tomu je?t? antena na st?e?e, nebo? 
Borgward nabízel i p?íplatkové radio a jednoduché 
miskovité poklice kol. A to je v?e, slad?né ov?em do 

celistvého a pohledného souboru. 

Podívejme se dovnit?: pohodlí, prostornost a komfort 
byly prvo?adými hledisky po?adavk? Carla Borgwarda 
na jeho výrobky. Stejn? luxusní byl tedy i interier a to 
v dob?, kdy ostatní výrobci je?t? pou?ívali 
kombinovanou konstrukci. Palubní desce vévodily dva 
rozm?rné budíky velikosti desertního talí?e: p?ed ?idi?em 
byl rychlom?r, spolujezdec musel v?d?t, ?kolik uhodilo?, 
m?l tedy v zorném poli hodiny s dvoudenní reservou 
chodu. V?e ostatní bylo uspo?ádáno v panelu uprost?ed, 
co? bylo jist? praktické v exportních modelech 
s pravostranným ?ízením, jak to známe je?t? ze 60. let 
z britské produkce. Horní ?ást panelu obsahovala 
p?íplatkový otá?kom?r (?e by zt?lesn?ní Borgwardových 
choutek na opojný pocit rychlosti, ob?as p?edvád?né na 
Nürburgringu?), po stranách pak palivom?r a teplom?r 
vody. Uprost?ed ov?em mohl být i ukazatel dobíjení ?i 
tlaku oleje. Rozm?rný volant n?kolikrát zm?nil podobu, 
byl ?erný a za p?íplatek ?ist? bílý ?i slonovinov? be?ový, 
ze stejného materialu byla hlavice ?adící páky, putující 
dle výst?elk? Paní mody ze sloupku volantu na podlahu. 
Uprost?ed je?t? na?li ku?áci velký popelník a ve spodní 
?ásti panelu byla záslepka, do ní? se u t?ch movit?j?ích 
montovalo autoradio. Za panelem s hodinami jste na?li 
schránku, dve?e m?ly odkládací kapsy, obvyklé domovní 
kliky a kli?ky k otvírání oken a ventila?ek. Sedadla ? jak 
jinak ne? m?kkou?ká, super pohodlná a zna?n? 
uspávající, zejména p?i obvyklé osmdesátce na 



povále?ných betonových dálnicích. Místa 
nadbytek jako u v?ech Borgwardových 
výrobk? t?chto let ?  

Pro p?íznivce technických dat n?kolik 
suchých ?ísel základního modelu 1500: 
pohán?ný ?adovým kapalinou chlazeným 
?ty?válcem OHV 1496 ccm, kompresní 
pom?r 6,31:1, výkon 48 koní, maximalka 
122 km/h. Zcela ojedin?lým po?inem je 
p?íplatková nabídka automatické p?evodovky 
Borgward ¨Hansamatic ji? od roku 1949! Je 
to první samo?inné ústrojí n?mecké výroby!

Borgward 1500 se vyráb?l v n?kolika 
karosá?ských provedeních: základní tovární 
tudor, sedan, coupé a t?ídve?ový STW 
(prosklený nebo panelová dodávka) a za 
tak?ka dvojnásobnou cenu proti b??nému 
modelu p?timístné cabrio nebo dvoumístný 
roadster, dodávaný známou karosarnou 
Hebmüller, kterou nej?ast?ji znají majitelé 
otev?ených VW brouk?.

V roce 1952, p?ibli?n? uprost?ed výrobního 
cyklu, pro?el Borgward Hansa inovací. Na 
rozdíl od b??ného zvyku exterierových zm?n 
se událost dotkla zejména techniky. Pod 
kapotou doposud trochu t??kopádného 
Borgwardu se objevila osmnáctistovka 
o výkonu 60 koní. Podle testu, popsaného na 
sklonku roku 1952, se chování vozu zm?nilo 
znateln? k lep?ímu, reakce byly ?iv?j?í 
a díky zm?nám na podvozku se mohla zvý?it 
i pr?m?rná cestovní rychlost mimo dálnici. 
V?echny p?evodové stupn? dostaly 
synchrony a rychlost dob?e se?ízeného 
a zab?hnutého motoru se p?iblí?ila ke 140 
km/hod. V?z vyjel pod názvem Borgward 
Hansa 1800 a zep?edu jej lehce poznáte 
podle blika?? v malých chromovaných 
kapli?kách na horní stran? p?edních blatník?. 
Interier upoutal b??n?j?ím rozmíst?ním 
p?ístroj? a ovlada??, tentokrát prakti?t?ji 
umíst?ných p?ímo p?ed ?idi?em.  Karosá?ská 
nabídka se nezm?nila. 

Zajímavá a rozhodn? pr?kopnická alternativa 
p?i?la v p?edposledním roce výroby ? 1953. 
Po Hanomagu Rekord, Mercedesu-Benz 260 
D a 170 D se Borgward Hansa stal ?tvrtým 
n?meckým osobním vozem se vzn?tovým 
motorem pod kapotou. Ov?em tehdy lidé 
je?t? m?li rozum ? a kdo m?l na auto, m?l 
také na benzin, proto byl prodej zá?ehové 
a vzn?tové verse nesrovnatelný. Ze stejného 
objemu válc? dával Borgward?v diesel 42 
koní, maximalní rychlost dosahovala 
v optimalních podmínkách stovky. Údaj 
o zrychlení jsem nena?el, z?ejm? se tedy 
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akcelerace m??ila podle týdenního 
trhacího kalendá?e ? .

Posledním rokem, kdy bylo mo?né 
dostat Borgward Hansa 1800, byl 
1954. Tvary, navr?ené Carlem 
Borgwardem b?hem války, práv? 
pro?ívaly sv?j rozkv?t, ale neúnavný 
brémský konstrukter pomý?lel u? na 
dal?ích p?t let. O rok pozd?ji 
debutuje pr?lomový Borgward 
Isabella, velmi praktický a trvanlivý 
model, na rozdíl od kulaté Hansy 
1500 a 1800 stále na výsluní zájmu. 

Borgward Hansa 1500 opustil 
továrnu v 22.149 exemplá?ích, 

celková produkce obou ?ad 
nedosáhla ani zdaleka statisícové 
hranice. Rychlé zastarávání 
?kulatých? karoserií od konce 50. let 
zp?sobilo hromadné odstavování, 
musíme zmínit i nedostate?nou 
antikorosní ochranu v povále?ných 
letech. Zna?kové kluby se shodují 
v po?tu dochovaných objekt? v ?ádu 
stovek kus?, ale v poslední dob? 
p?ichází i povále?né Hansy ke cti, 
jsou objevovány a renovovány. Je 
tedy nad?je, ?e se za?adí ve v?t?ím 
po?tu mezi tém?? výlu?né isabelly, 
ú?astnící se dosavadních setkání 
a výjime?né luxusní Hansy 2400.

Jezdilo jich i n?kolik na na?ich 
silnicích. Nemám bohu?el ?ádné 
foto, informace o jejich výskytu 
mám od p?ímých sv?dk? a z tisku. 
P?esto se mi jednu fotografii 
poda?ilo získat. Stejn? tak nevím 
o ú?asti Hansy 1500 ?i 1800 
v n?kterém na?em filmu, i mjr. 
Zeman s jeho dobov? ?ílenými 
realiemi tentokráte zklamal.

Fotografie vám p?ipodobní 
sympatický a v na?ich kon?inách 
tém?? neznámý model, a t?eba se 
mezi ?tená?i najde n?kdo, vlastnící 
?ernobílou fotku, dokladující dávné 
vlastnictví Borgwardu. T??íme se! -
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Foto: archiv PK, Zden?k Patera (s laskavým svolením)
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V bývalé NDR byl k vid?ní i kulatý Borgward, mo?ná i domácí ? Borgwardovy závody pat?ily k nejmodern?j?ím v záp. N?mecku

Carl Wilhelm Borgward na vrcholu svých sil D?kujeme za foto ??eského? Borgwardu (zdroj: auta5p.eu)

Absolutn? nesportovní Borgward Hansa zasáhl do sout??í jen z?ídka





Zajímavosti Dobovka

? Nám?stí v Bene?ov?, dv? ?kodovky, Aero, dvoulitr 
Opel a GMC

?Koupil jsem barák, ale s d?dkem?, roz?iluje se ?  
chalupá? Ev?en Huml vedle dro?ky svého tchána

Filmovka
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 ?  Buick Special má za sebou 
hodn? t??ký ?ivot, který trávil spí?e 

po stodolách. Sou?asný majitel jej 
vysvobodil a Buick se u? probouzí!

Renovace

 ?  To byly ?asy, kdy byl Rapid 
k mání za 25 tisíc. 

Dne?ní ceny p?ipomínají 
spí?e ?patný vtip?

P?edvále?ná mrtvolka

magazinveteran.cz



 ?  N?kolik tatrovek v?ech generací se 
vyst?ídalo v téhle ?opravn??, ale nevid?l 

jsem ani jednu, která by odsud vyjela 
po svých a nale?t?ná

? eská mrtvolka

 ?  ?lutý Moskvi? 2137 jakoby 
barvou signalisoval, ?e do zahrady 

nepat?í. Ale ?ijme v realit?, ?ance na 
návrat do p?vodní podoby 

nejsou velké

Cizí mrtvolka

magazinveteran.cz

magazinveteran.cz

 ?  Valníkový Robur dojezdil a dneska 
odpo?ívá skrytý mezi vinohrady

 daleko na ji?ní Morav?. Návrat do 
p?vodního stavu u? nehrozí

Nákladní mrtvolka
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T??ká vozba

Liaz 706 MTS zvaný ?Mates?! ?
Po?ád jsou vid?t, tak fo?te! 

Z historie

?  Neúnavn? ?plhá malá Praga Baby 
do kopce stejn? jako tém?? p?ed 80 roky

Z mládí

?  Porsche 917 jako vzpomínka 
na Víde? n?kdy v roce 1974

Hádanka

?  Uhodnete trojici siluet z kresby?

Jedinou správnou odpov?? na minulou hádanku 
poslal Petr Mikulka. Jednalo se o Sunbeam Talbot

magazinveteran.cz

? tená?ské foto

Jaro je tu a s ním p?íliv veteran?. Zajímavé BMW ?
nám poslal Martin ?arlina ze Slovenska. Díky! 

magazinveteran.cz
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Potkali jsme

Varovn? ?erný Pontiac Firebird ?
postával nedaleko táborské po?ty?

magazinveteran.cz

Foto: PK, Petr Soch?rek, Klára ?rámková, 
Martin ?arlina, archiv PK





Autovzpomínky

AFRICKÁ ROMANCE

Budu vám vypráv?t p?íb?h, který se nem??e opakovat ne? jednou, a navíc v dob?, která u? je za námi. Splnil 

jsem si v n?m sen, ale do reality jsem se probudil s takovou vehemencí, ?e na to do smrti nezapomenu. Sen za?al 

tak, jak u? sny za?ínaj í?

Pavel Kopá?ek
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M?l jsem to ?t?stí, ?e jsem vyr?stal v m?st?, kde se po?ád 
n?co stav?lo. Blízké uranové doly m?ly dostatek 
prost?edk?, aby pro p?íliv zam?stnanc? stav?ly 
nep?etr?it? byty a dal?í ob?anskou vybavenost, m?sto 
bylo d?ív?j?ím sídlem okresu, v centralní poloze, na 
k?i?ovatce d?le?itých silnic, tak?e se tam zajímavými 
vozidly ulice jen hem?ily. Druhá polovina a konec let 
?edesátých sice p?ivály i na rodnou Vyso?inu auta, která 
byla málokdy vid?ná, ov?em tím myslím výhradn? 
produkci osobní. Ale pak tu byly stovky h?motících 
a ú?asných stroj?, vozících písek, ?t?rk, panely nebo nic, 
a ty mne doslova fascinovaly. Dodnes si vzpomínám na 
takový zvlá?tní druh neklidu, který jsem m?l cestou ze 
?koly, potkav zb?sile je?ící ot?ískanou Tatru 111, 
zdolávající s nákladem vybagrované hlíny na?i ulici 
sm?rem ke h?bitovu. Vzpomínám si na bourání 
prot?j?ího domku, bývalé krásné malé prodejny potravin, 
kdy se mezi st?echou chalupy a lanovým bagrem T 138 
natáhlo ocelové lano, Tatra jednou zabrala, a chalupa, 
která p?e?ila sto let klimatických fajnovostí Vyso?iny, 
le?ela na hromad?. Nezapomenu na ?Bar?i? 706 R, 
jezdící ob?as do uhelných sklad?, které na jedno 
?hrrrrmmm? v motoru ujely padesát metr?, na zpívající 
peka?ské Garanty K 30 nebo bzu?ivou píse? malých 
aerovek 150. Ale také: ?Ereny?, ?ili Pragy RN a RND 

(zamlada jsem je nerozli?oval)! Vozily zeleninu, nábytek, 
d?evo, pivo (jedna spadla do rybníka a koukaly jí jen 
zadní tupláky) a v?echno mo?né. Já jsem jejich kulatou 
usm?vavou masku miloval. Pravda, ob?as jsem si je 
spletl s trochu podobnou aerovkou 150, pak m? táta 
pou?il, ale stejn? jsem jim ?íkal ?malá erenka? a ?velká 
erenka?. Nevím, jestli dovedu zprost?edkovat ten dojem, 
mo?ná budu nepochopitelný pro dne?ní generaci ve svém 
obdivu a lásce k oby?ejnému ud?enému nákla?áku, na 
n?m? ?in?ely blatníky, drn?ely postranice, nedovíraly se 
dve?e, v lét? hic a v zim? kosa, ?asto startoval  motor 
?se?ráním Rudého práva? nebo klikou, kapal olej a voda, 
hnilo d?evo ? ale ten moment, kdy zabzu?el starter, 
z p?evodovky to ud?lalo ?chrr-hrc?, erenka se bzu?iv? 
rozjela, s dal?ím rachocením tam padaly ostatní kvalty, 
aby na del?í rovin? ud?lala s p?ehledem devadesát 
a vyprá?ila ko?ich lecjakému osobáku ? to je pro mne 
o?istná láze?, do ní? se pono?ím obtí?en starostmi 
a vylezu s úsm?vem?

A tak jsem si p?edsevzal, ?e ji jednou budu mít, tu erenu. 
Jen moji a bude taková, jakou jsem si ji vysnil, tedy 
zeleno?erný nebo zelený d?ev?ný valník, proto?e 
ostatních modifikací u nás jezdilo jen poskrovnu. Sem 
tam Jednota ?i rybá?i nebo n?jaká kapela s vyslou?ilým 



autobusem, n?jaká ta sk?í?ová, ale to u? pak 
k vid?ní jen o poutích, a samoz?ejm? ?ada 
krásných hasi?ských ? ?i vlastn? po?árních, 
jak se tehdy ?íkalo. Roky plynuly, ereny 
mizely ze silnic, nahrazené Aviemi, které se 
jim nemohly rovnat, dostaly se na venkov ?i 
ke stavebník?m rodinných domk? ? a je?t? 
po?átkem 90. let jsme jich b?hem jednoho 
autovýletu s kamarádem vyfotili t?eba deset. 
A pak najednou pusto a prázdno. Kulaté 
pragovky s p?edvále?nou elegancí, jejich? 
licenci u? kdysi dávno koupila i Jugoslavie, 
zmizely odev?ud a vyno?ovat se za?aly a? 
v novém mileniu, kdy se u? staly p?edm?tem 
zájmu spekulant? a ceny za nabízené kusy 
vyvolávaly bu? salvy smíchu nebo záchvaty 
vzteku.

Nemohl jsem nic d?lat, musel jsem ?ekat a to 
hodn? dlouho. Byla polovina 90. let a my 
jsme se s kamarádem Lu?kem vraceli 
z Prahy. Cestou tam jsme jeli po dálnici, 
zpátky pak sm?rem Kolín, ?áslav, Gol??v 
Jeníkov, Chot?bo? a a? dom?. ? lov?k to tak 
nevnímal, to je samoz?ejmé, ale kdy? se 
dneska dívám na ?t?sek fotek z téhle jízdy, 
úpln? ?asnu, kolik bylo v?ude krásných aut, 
které dnes dobíhám v sestav? 2+1 (2 nohy 
a 1 berla), a tenkrát p?sobily tak b??n?, ?e 
jsme je vnímali asi jako cedule u cesty. Ale 
tak je to v?dycky a dal?í generace si nepro?ijí 
nic jiného.

Projí?d?li jsme u? kdesi za B?chovicemi a po 
levé ruce se objevil bazárek, jakých byly 
tehdy stovky. Jednoduchá oplocenka, 
vysypaná drtí, n?kolik panel?, budka pro 
majitele a nabídka stroj?, sestávající z pár 
stodvacítek, n?jaké dovezené západní 
produkce, Renaulta 4CV, kupátka Mercedesu 
?ventila?ky?, n?meckého nákladního Fordu 
(ten by dneska byl?  ? ) - a jedné 
expresionistické mal?vce na velké kulaté 
karoserii, která p?e?nívala v?echno ostatní. 
Ale to u? jsem stál na brzd?, oba jsme m?li 
hlavy vyvrácené a oto?ené doleva dozadu, za 
námi houstla páte?ní kolona, a o chvíli 
pozd?ji to v?echno obousm?rn? z?stalo stát, 
ne? se na tehdy je?t? úzké výpadovce oto?il 
m?j rozm?rný Pontiac. Vpadli jsme do 
bazaru jak velká voda. Erena!!! Ú?asná!!! 
Lépe ?e?eno RND, ?ili jak n?ko ?íká 
?ErenDa? nebo ?Randál? - to je pravdiv?j?í 
p?ím?r ? . Psychedelické ksichty se na nás 
?klebily ze v?ech mo?ných míst, vyvalovaly 
namalované o?i a plazily jazyky velikostí 
matrace, fraktalní sestava ?lutých, zelených 
a modrých nesourodých obrazc? brala dech, 
zadní okna zaslepená zevnit? p?ekli?kou 
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a zapatlaná barvou napovídala, ?e autobus u? 
dávno odjel svou poslední linku. Ale m?l 
SPZ a papíry (jako by nás n?kdy mohla 
zastavit absence papír??  ? ), a byl na 
prodej. Cena? ?ísla nerad ?íkám, neudával 
jsem je ani u p?edchozích p?íb?h?, tak v?zte, 
?e za tuhle cifru byste dnes koupili pojízdný 
Favorit nebo ot?ískanou Feldu první 
generace?  Prost? zemský ráj to napohled ?  
Ten obnos jsem m?l u sebe, Lud?k byl 
majitelem p?íslu?ného ?idi?ského oprávn?ní 
(ale i kdybychom m?li tehdy v?d?í list jen na 
kolob??ku, bylo by nám to fuk), tak jaký 
je?t? zádrhel??? No, poj?me, juknem na 
RND podrobn?ji. Vyrobená v roce 1953, 
tedy jeden z posledních autobus?, ode?la 
jako nová k Dopravní slu?b? P?edsednictva 
vlády. To dneska sotvakomu n?co ?ekne, ale 
byla to organisace, která zaji??ovala 
p?epravu osob bez statutu ochrany. 
Významn?j?í se vozili ve flotile Tatraplan?, 
?Osmi?ek?, ?kodovek ?sedan??, pozd?ji 
i Pob?d, ti mén? významní nebo noviná?i 
a doprovod ?estných hostí jezdili 
v autobusech, n?kdy najímaných od ?SAD 
a ?ízených prokádrovanými ?idi?i, nebo 
práv? vozidly Dopravní slu?by. Jak jsem 
pozd?ji zjistil, Dopravní slu?ba m?la i velké 
?kody 706 RO ?Báby?, práv? pragovky 
a také jeden rozm?rov? podobný bus ?koda 
254 nebo 256, to bez fotky u? nezjistíme.

Ve vládních slu?bách strávila pragovka asi 
sedm let a následn? vyst?ídala mnoho 
majitel?: JZD, podniky, odbory, 
t?lovýchovnou jednotu a také asi dva 
soukromníky, z nich? jeden p?estav?l 
rozm?rný interier na obytný. To vám ?eknu, 
takový bydlík ?lov?k hned tak nepotkal. Ve 
srovnání s mohutnou karoserií p?sobila p?í? 
s motorem a blatníky naprosto 
minimalisticky. Celý bus m?l jen jedny 
dve?e, t?mi nastupoval ?idi? i veselá 
spole?nost. Po zdolání dvou sch?dk? jsme se 
octli uvnit? a hned jsme se museli umn? 
vyhnout umývadlu s kohoutky, které bylo 
tam, kde kdysi sedával doprovod ? hned 
vedle ?idi?e. P?ístrojovka jednoduchá, jak 
kdysi bývalo dobrým zvykem, základní 
budíky a ovlada?e zhruba tam, kde je m?la 
RND mít, vysoká zalomená ?adící páka 
p?vodní, ?erný tenký plastový volant 
s kovovými p?í?kami také. Ale to bylo asi 
tak v?echno. Hned za dve?mi stál plynový 
sporá?ek s vývodem na bombu, za ním po 
obou stranách jakási seda?ka se stolky, 
rozlo?itelná na gau?, a dal?í spací místo bylo 
v kulaté zádi. M?kou?ko, teplou?ko, v?n? 
my?ek ?edivek a oleje, prost? nádhera 
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a náklonnost ihned! Ale taky horko na 
pra?ivky, proto?e st?echa svou plochou 
p?ímo ch?apala slune?ní ?ár, který to do ní 
pral u? dost dlouho. Tak jsme vylezli do hicu 
ven, který byl aspo? ob?as zpest?ený 
závanem v?tru. A k motoru! ?e je to 
?deh?ák? mi bylo jasné hned zkraje. 
Nemyslím tím tmavé ?mouhy od nafty 
a prachu, ale p?í?ku, spojující oba p?ední 
blatníky. To byla taková p?ídavná výbavi?ka, 
kterou Praga nedodávala. RND toti? trp?ly 
vibracemi od motoru a star?í a u? chatrn?j?í 
blatníky pak ?in?ely a klepaly se, u slab?ích 
jedinc? ob?as i upadly. Tak?e ocelová ty?ka, 
p?iva?it a ?lus. Ani nevím, jestli jsem n?kdy 
p?edtím vid?l z detailu pragovácký vzn?tový 
?ty?válec s dv?ma hlavami po dvou válcích. 
Výkonové maximum 60 koní jsem tehdy 
neznal, ale i kdyby ano, bylo by mi to jedno, 
stejn? jsme necht?li závodit s dálka?em. Dv? 
baterky po 12V byly k disposici, ov?em 
podle jejich vzhledu se nedala ?ekat 
dlouhodobá výdr?, ta ov?em u dieselu není 
zapot?ebí. Moje o?ekávání se naplnilo tém?? 
ihned. Bazarista sepnul ?bo?árnu? a stiskl 
starter ? a ten se rozb?hl rychlostí ospalého 
tlou?tíka po ned?lním ob?d?, ale s motorem 
to ani nehnulo. Tak noviny, natrhat a nad 
sání! Taky nic?  Jiné baterky nebyly a jet je 
kupovat ? to by byla cenová pecka!! ?No tak 
já vás roztáhnu?, povídá rozpa?it? bazarista 
a ukázal na úhledný nevelký Fordík 
s plachtou. Ten nasko?il tak lehce, a? jsem 
zazávid?l?  Lano, uzel, trhák dovnit?, a Ford 
se pomalu rozjel. Lud?k to zkusil je?t? na 
plo?e bazaru?  Ale kdy? pustil spojku, Ford 
se málem postavil na zadní a zaryl kola do 
zem? ? . Jo, erena bus, sedm a p?l metru 
délky a ?ty?i tuny, to u? n?co dá?  
Nesoum?rný konvoj vyjel krokem z bazaru, 
zastavil dopravu v obou sm?rech asi na t?i 
minuty (okam?it? se utvo?ila zácpa) 
a pomalu se vlekl výpadovkou sm?rem na 
Kolín. Fakt, ?e erena je?t? nechytla, jsem 
poznal nejen z toho, ?e se ani jedno auto 
z dvojice nevracelo, ale také z fronty, která 
za okam?ik sahala a? k bazaru a pokra?ovala 
sm?rem ku Praze. Dlouhých patnáct minut ? 
a najednou ve sm?ru od Kolína projelo 
poslední auto a celý pruh vozovky osi?el. No 
bodej? by ne, kdy? v protism?ru jeli potící se 
nerváci, co nevydr?eli boj ereního motoru 
s nefunk?ními ?havi?kami a slabými 
baterkami, a ve sm?ru k nám zabírala celou 
?í?ku pruhu kone?n? jedoucí RND, která 
hu?ela, bru?ela, kymácela se jak feldkurát 
Katz na kazateln? a slu?ivou t?icítkou se 
?hnala? k bazaru. Tam u? se motor nezhá?el, 
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vy?ídili jsme bleskurychle formality, 
a proto?e se blí?ila odpolední dopravní 
?pi?ka, bylo nutné si pospí?it a trochu tu 
zacpu rozmíchat ? . Vyjeli jsme ? dopravu 
nebylo t?eba zastavovat, proto?e erena se o to 
postarala sama, n?kte?í brzdili strachem, jiní 
?okem. A mydlili jsme si to sm?rem 
k domovu, Lud?k vysoko nad silnicí za 
volantem RND, já za nimi nebo p?ed nimi 
v Pontiaku, proklínající net?snost 
klimatisace, která nefungovala. Asi po deseti 
kilometrech za námi byla fronta s koncem 
v nedohlednu, tak jsme ob?as zajeli mimo, 
abychom p?ed sebe pustili ty nedo?kavce, 
kterým byla ?ty?icítka cestou z Prahy p?íli? 
pomalá ? , ale pak jsme p?i?krtili dal?í 
dávku chalupá?? ? a tak to ?lo dál. Semtam 
jsem erenu p?edjel, zastavil, cvakl fo?ákem 
a jel zas za ní. Projeli jsme ?áslav v dobrém 
rozmaru, na konci u kasáren jsem to 
?vosolil?, p?edjel celou hromadu aut v?etn? 
ereny a ují?d?l ke Gol?ovu Jeníkovu. 
Zastavil jsem p?íhodn? u takového starého 
statku ve stínu, vytáhl fo?ák a ?ekal. A ?ekal 
.. A ?ekal ?  A? po dlouhé dob? se objevil 
klátivý obrys autobusu, ale p?ibli?oval se 
stra?n? zvolna. A toho kou?e! Klasický ?erný 
mastný dým jak z deseti koncernových TDi 
najednou! Lud?k p?ibrzdil a konstatoval, ?e 
se tomu n?jako nechce a p?estává to táhnout. 
Cht?li jsme dojet aspo? do Gol?ova 
Jeníkova, ale najednou sly?ím, jak erena 
pod?azuje na dvojku, z výfuku se vyvalil 
atomový h?ib, pak za jedna ? a nakonec levý 
blinkr, odbo?ka na úzkou silni?ku, ztichnutí 
motoru, bouchnutí dve?í a Lud?k venku. 
?A je to?, byla asi jeho první slova, s kterými 
odepnul ob? k?ídla kapoty a dal je do trávy 
vedle. Z motoru se kou?ilo, olej ?erný jak 
etnická men?ina, ale to byl i p?ed tím. U? ani 
nevím, jak Lu?ka napadlo pátrat po funkci 
kontrolky mazání, ale byla to dobrá stopa. 
Upadlý ?policajt?, tedy jinými slovy: motor 
nemazal a s kontrolkou to ani nehnulo. A co 
nej?ko? Nasednout a jet hledat odtah, tedy ? 
ne ?e by m? to n?jak rozhodilo, to byla ?astá 
událost na?ich výlet??  ? . M?l jsem kliku, 
?e tehdy je?t? existovala JZD. V tom prvním 
se m? ujal star?í pán, který za drobnou úplatu 
nato?il traktor a erena se potupn? sunula za 
Zetorem do statku. Byla to nádhera?  
Postavila se hnedle doprost?ed vedle 
?babosedu?, tedy vy?azeného autobusového 
p?ív?su Karosa B 40 a jakési maringotky, 
na?e? to Lud?k ohodnotil v?tou, po ní? jsem 
se málem svalil smíchy: ?Hele, te? to 
vypadá, jakoby p?ijel cirkus!? A fakt jo, 
erena tam dob?e zapadla, my zase dob?e 
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zapadli do Pon?asu a uhán?li dom?. 
Man?elka tehdy znejist?la, proto?e 
?uchala a ?uchala, ale spálenou naftu 
s olejem neznala. Jeliko? jsem ale 
byl jako to prase, v?echno o?acení 
bylo na odpis, pochopila, ?e máme 
dal?í úlovek do sbírky nepojízdných 
extrovek. Kdy? jsem jí vysv?tlil, ?e 
to není auto, ale bus, málem ?la do 
vrtáku (a to je?t? nev?d?la, ?e to 
nebude jediná erena v na?í 
domácnosti), ale prost? se nedalo nic 
d?lat. Tátovi u? jsem se, bohu?el, 
pochlubit nemohl?  

Ale hlavní otázkou byl odtah 
nemohoucího busu dom?! Místo na 
ulo?ení bylo (by? nekryté), tak jen 
ta?né vozidlo. Tenkrát Lud?k je?t? 
nem?l nic t??kotoná?ního, museli 
jsme tedy hledat jinde. A povedlo 
se! Syn majitele na?eho kravínu, kde 
jsme uchovávali poklady, m?l malou 
autodopravu a vlastnil mimo jiné 
i p?kný trambus 706 RT, a byl 
ochotný m? odtáhnout. Druhý den 
jsme vyjeli a do JZD jsme dorazili 
v dobré nálad? a s nad?jí. Tady u? to 
lanem ne?lo, ale ?idi? m?l vle?nou 
ty?, a za dvacet minut jsme mohli 
vyjet. Sed?l jsem vysoko na seda?ce 
z RTO, p?kn? se odpérovával 
a m?oural p?edním oknem, na n?? 
za?aly dopadat velké de??ové kapky. 
Nebe ze?edlo jak nát?r trambusu 
p?ede mnou a nic nepomohlo, ?e 
nám ka?dý autobusák mával 
a mnoha ?idi??m spadla ?elist. 
Akorát taková jedna mali?kost, no?  
N?jak jsme se ?patn? domluvili na 
trase, proto?e hned za Gol?ovým 
Jeníkovem ?idi? minul bez 
zpomalení odbo?ku na Chot?bo? 
a jel rovn? na Havlí?k?v Brod, jak 
asi byl zvyklý. Moh jsem ?vát, 
houkat jsem mohl jako sova, ale to 
je tak v?echno. No a do Brodu u? 
nebylo daleko, a ?e?eno up?ímn?, 
t??il jsem se dom?. Erena m?la sice 
velký rejd, volant nevy?adoval 
?ádnou extra sílu, spí? rychlost 
to?ení, ale výhled na vysokou zadní 
postranici trambusu p?ede mnou, 
liják a vydýchaný vzduch uvnit? m? 
docela unavily. Jen pro neznalé: víte, 
kolikrát se musí oto?it tit?rnou 
kli?kou, aby se okno u ?idi?e 
spustilo aspo? o deset ?ísel? Asi 
?edesátkrát?  ? . Rozko?e 

dávnov?ku, ale za n? bych dýchal?  
Tenkrát je?t? nebyla hotová 
objezdová trasa a jezdilo se p?es 
centrum. No a projí?d?li jsme okolo 
autobusového nádra?í, kdy? sebou 
trambus za?al cukat, erena na ty?i 
skákala jak divoké zví?e a najednou 
hrc ? a ticho. Hrcnutí bylo 
zp?sobené najetím trambusu na kus 
chodníku, abychom nezacpali celý 
Brod. V?echno utichlo?

P?í?ina prostá ? v trambusu do?la 
nafta?  Zablokovali jsme natvrdo 
výjezdy z dvou ?ad autobusových 
stání a kus pr?jezdní ulice. Co d?lat? 
Vylézt od volantu, sednout si na 
sch?dky, poku?ovat (tehdy je?t?) 
a prohlí?et si malebné okolí?  Pan 
?idi? trambusu se prob?hl?  Pumpa 
nebyla daleko, ale on m?l jen 
p?tilitrový kanyst?ík, jaký se vozí 
v rodinných autech coby 
pohotovostní zásobi?ka. Utíkal tam 
a zpátky nejmí? desetkrát, a nebylo 
jediného ?lov?ka, který by to minul 
bez zájmu. Myslím, ?e se o téhle 
události dlouho mluvilo. Pak u? jen 
nastartoval a jeli jsme. V P?ibyslavi 
natankovat trambus po okraj 
a dom?, zacouvat vedle kravínu 
a nechat se odvézt trambusem dom?. 
Sakra, to m? to vzalo?

V mnoha p?í?tích dnech jsme se 
s Lu?kem utvrdili v jeho p?vodním 
poznatku. Motor se skute?n? kousl 
a hodn?. Mnohokrát jsme se 
pokou?eli erenu roztáhnout, ochotný 
soused se Zetorem 40 d?lal, co 
mohl,  traktor poskakoval jak 
spartakiadní cvi?enec, ale motor 
ereny to bral s nadhledem. U? se ani 
neoto?il?  Chodili jsme autobus 
v?trat, ob?as jsme v n?m posed?li, 
popovídali si, taky jsme párkrát 
vylezli na st?echu, odkud byl 
nádherný výhled, ale sehnat motor ?i 
aspo? základní díly na opravu bylo 
tehdy nad na?e síly. 

Po p?est?hování se naskytl kupec, 
který garantoval uchování autobusu 
pro dny p?í?tí, ?ádný vývoz ?i 
zni?ení. Byl jím tehdej?í ?editel 
bývalého ?SAD ??ár nad Sázavou, 
kterého jsem dob?e znal, a který 
v podniku vybudoval jednu 
z nejv?t?ích firemních sbírek 
u?itkové techniky. Cht?l mít 

a zrenovovat ka?dý typ, který 
v provozovn? ?SAD 614 kdysi 
jezdil ? a Praga RND bus byla 
jedním z nich. Renovace se zda?ila, 
mo?nosti velkých dílen a podniku 
byly proti na?im úm?rn? v?t?í, ale 
kdy? jsem poprvé vid?l pojízdnou 
erenu, málem m? trefil ?lak: bylá 
st?íbrná jak roury od kamen!!! A na 
bocích obrys ??áru, psychedelické 
barvy byly pry?, na kolech 
chromované poklice ze sedmi?kové 
Karosy, jednodu?e ?Poklad na 
ST?ÍBRNÉM jeze?e?. Takhle se 
erena producírovala mnoho let, 
ú?astnila se veteranských akcí, byla 
hv?zdou vyhlídkového autoparku 
a tisíce jejích fotek kolují po 
internetu, ani? by n?komu bylo 
známo cokoliv z historie tohoto 
zajímavého vozidla. P?ed n?kolika 
roky dostala erena nový lak, alespo? 
p?ibli?n? vzhledov? podobný 
p?vodnímu ? tzv. ?polomá?enou? 
úpravu s bé?ovou st?echou a sloupky 
oken a tmavozelenou spodní ?ástí. 
?erné blatníky z?staly zachovány, 
ov?em st?íb?enka na masce 
a bo?ních krytech kapoty p?sobí 
divn?. Ale bohu?el, takový je 
dne?ek?

Onen pán nedávno podlehl záke?né 
chorob? a o celý podnik se stará jeho 
syn. Ob?as erenu vidím p?i Dnu 
otev?ených dve?í nebo na n?jaké 
v?t?í veteranské se?losti, ale ob?as 
se na ní prost? zajedu podívat. Moje 
erenka?  Po?ád moje, i kdy? vlastn? 
není?  A tak ji zdravím od 
klávesnice na dálku! ?

A jaké by to bylo zakon?ení bez 
p?íslove?né t?e?inky na dortu? Tehdy 
v bazaru mi prodejce ?íkal, ?e 
posledním majitelem byla skupina 
YoYo Band, která si autobus koupila 
na nato?ení videoclipu skladby 
?Jedeme do Afriky?. Hned jsem se 
po n?m pídil?  Jo, fakt jo, je tam! 
?  I v té barevné divo?in?, upravené 
nikoliv podle vidin z LSD, ale podle 
p?edstav produkce. Pak ji dali do 
bazárku za B?chovice. A po 
n?kolika týdnech jsme jeli kolem 
my. A zbytek víte?  ?
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?en?k Junek se ji? na po?átku dvacátých v?nuje automobilovým 
závod?m. O vav?íny zápolí s Austro-Daimlerem. Ne bez úsp?chu.

V roce 1922 nav?t?vuje s man?elkou Eli?kou pa?í?ský autosalon, 
kde se seznamují s Ettorem Bugattim. Obdivují jeho vozy 
a získávají si jeho d?v?ru natolik, ?e u n?j zakupují Bugatti 29/30 
s výrobním ?íslem 4001. P?ipome?me, ?e tehdy je pro mnoho 
Evropan? krátce vzniklé ?eskoslovensko velkou neznámou. Ettore 
pochybuje, zda v?bec dodat v?z do tak exotické zem? na východ?. 
Ale stává se tomu tak a nový v?z je dodán m?síc po výstav? do 
Prahy. 

Tedy, ono se nejedná o zcela nový v?z. Nebylo výjimkou, ?e 
prodaný v?z m?l za sebou krátkou slu?bu v závodním týmu 
Bugatti. A tento stoko?ový dvoulitr se ú?astnil Velké ceny Francie 
tentý? rok. ? ídil jej Ernest Friderich a nedojel pro technickou 
závadu. 

Karoserie vozu má p?i velké cen? doutníkový tvar, s takovou 
karoserií byl i prodán. Kdy se zm?nila ve sportovní, není zcela 
jasné. Podle n?kterých byl do ?eskoslovenska dodán ji? s novou 
karoserií. Vyvrací to ale fotografie vozu na dvo?e molsheimské 
továrny, na které má v?z je?t? doutníkovou karoserii, ale vydané 
?eské registra?ní ?íslo N 469. 

S tímto ?trasburským dvoulitrem startuje ?en?k Junek poprvé 
v dubnu 1923 na závodech do vrchu Zbraslav- Jílovi?t?. Ji? v lét? 
ale Junek zakupuje novinku od Bugatti, model 32 a tak dvoulitr 
plní roli tréninkového vozu.

V zá?í 1924 debutuje s tímto vozem Eli?ka Junková na sout??i 
Plze? ? Lochotín. Absolvuje n?kolik závod?, vesm?s úsp??n?  

Do sezóny 1926 m?ní v?z op?t karoserii. Ta se nyní vyzna?uje 
krátkými blatníky a umíst?ním rezervního kola na boku karoserie. 
Modrou bugatku karosoval nejspí?e Gangloff. Závodnická kariéra 
je tak?ka na konci, nebo? k dispozici je Junk?m dvojice nových 
Bugatti 35. Babu?ka, jak je nazýván v?z s novu karoserií, slou?í 
jako tréninkový, ale ani to nemá dlouhého trvání. Pozd?ji je vrácen 
továrn? na protiú?et, patrn? na p?elomu let 1926/27. 

Dnes není známo, ?e by se v?z dochoval.  

??TRASBURSKÝ 
DVOULITR? NEBO 

?BABU?KA??

Ze sv?ta Patrona

V minulém díle jsme se seznámili s man?eli 

Junkovými a p?ehledem jej ich voz? 

Bugatti. Dnes se podíváme na první z nich ? 

Bugatti. Hned na za?átku zodpovíme 

otázku z nadpisu. Junkovi nebyli ani první, 

ani poslední, kdo své automobily 

pojmenovávali. Které jméno je tedy 

správné? Ob?, nebo? jak se v pr?b?hu let 

m?nila karoser ie na voze, m?nilo se i jméno. 

Ale poj? me popo?ad?.  

Foto: archiv redakce

Michal Pr imák
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V?z s doutníkovou karoserií, s ní? startoval na VC Francie

?trasburský dvoulitr ve své první podob??

...se od roku 1926 stal Babu?kou

Rok 1924 a závod Lochotín ? T?emo?ná. Junk?v 
v?z je vpravo, vlevo pak Bugatti Golombiowskiho



Simca a my

Jarní sraz roku 2011 jsem p?ipravil 
v B??inách. Po?así velmi p?álo, a tak 
se sjela slu?ná ú?ast. Sraz probíhal 
v poklidném duchu. V?ichni byli po 
dlouhé zim? nat??eni na vyjí??ku se 
svojí Simkou. Tradi?n? se 
vyhla?ovala sout?? elegance, 
nechyb?la jízda po okolí, ani na?e 
?výzdoba? ve stylu svých aut. A? se 
b?hem zimy d?ly po emailech v?ci 
nehodné slu?ných lidí, na srazu 
probíhalo v?e v klidu. Ale byl to klid 
zdánlivý. Od jednoho z ?len? klubu 
se ke mn? dostala dost pomlouva?ná 
komunikace mé osoby mezi dal?ími 
?leny. Zejména jeden, který by 
nejvíc m?l za své ?h?íchy? být 
zticha, byl a? zbyte?n? nenávistivý. 
? íkal jsem si, ?e kdo je normální 
a rozumný, ud?lá si názor sám nebo 
se zeptá (jak jsem se tenkrát naivn? 

mýlil). P?kný sraz skon?il, ale to 
radostné o?ekávání dal?í akce se ji? 
nedostavovalo.

Letní Narozeninovou rallye, 
klubovou orienta?ní sout??, po?ádal 
dal?í z ?len? klubu. Po pravd?, 
musel jsem se podívat do fotek, ale 
stejn? si vzpomínám jen na dé??.

Na diskuzním foru se ?lenové ?asto 
napadali, postoje ?já jsem lep?í? 
(chyt?ej?í, bohat?í, mám lep?í auto) 
se stávaly ?ast?j?ími. Pomluvy 
dosahovaly a? absurdních rozm?r?, 
chvílemi jsem nev?d?l, zda bre?et 
nebo se smát. ? íkal jsem si, ?e 
takovým volovinám p?eci soudný 
?lov?k nem??e v??it. 

Na podzimním srazu ve Strá?nici 
jsem p?i ?lenské sch?zi oznámil, ?e 

následující rok kon?ím. Je rok na to, 
aby si klub rozmyslel, koho chce do 
svého ?ela dál. Pro mne klub ji? 
p?estal být radostí. Sraz prob?hl 
b??ným zp?sobem. V po?ádání mi 
pomohl Jirka L., který z klubu 
z podobných d?vod? ode?el pozd?ji. 

B?hem zimy se tro?ku politika?ilo, 
kdo by po mne m?l klub p?evzít. 
Zejména skute?nost, ?e v klubové 
pokladn? bylo ?tvrt milionu, byla 
pro jednoho pána velmi lákavá. 
Na?t?stí jeho lakomství je známé 
p?es p?l Evropy. 

V duchu ?ivých zákulisních praktik 
probíhal zbytek sezóny i za?átek té 
dal?í. Jarní sraz v Pecce prob?hl op?t 
p?ekvapiv? v pohod?. Mo?ná k tomu 
pomohlo pár piv, nevím. 
Ka?dopádn? ú?ast byla dobrá 

KONEC
Michal Pr imák
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a po?así p?álo. Divil jsem se, kolik lidí mne oslovuje, 
abych si to rozmyslel a sd?lovali mi, co je na t?ch, kte?í 
se hrnou do ?ela klubu, ?tve a s ?ím nesouhlasí. Ka?dého 
jsem odkázal na podzimní ?lenskou sch?zi, kde jsem 
hodlal dodr?et své slovo a klub, který jsem sám zalo?il, 
odevzdat do rukou t?ch, kte?í po n?m tak la?nili. A? 
vstanou a ?eknou sv?j názor nahlas.

Kdy? p?i?el podzimní sraz ve Slavonicích a konala se 
?lenská sch?ze, byl navr?en jediný ?lov?k, který 
proklamoval svoji ochotu klub p?evzít. Zvedli se pro n?j 
ruce i t?ch, kte?í mne ?ádali, abych z?stal a kte?í m?li 
výhrady ke ?kandidátovi?. Já jsem ruku nezvedl, a? tak 
jsem byl tím v?ím znechucen. 

Poslední akcí, které jsem se zú?astnil (proto?e jsem jej 
po?ádal), byl Sraz zna?kových klub? na Sázav?. Pak 
jsem ji? své Simky zaparkoval do gará?e a na sraz se 
mnou ji? nevyjely. Postupn? jsem rozprodal svoji sbírku 
osmnácti Simek a nechal si jen jednu, tu, co mám 
dodnes. Roky jsem se sna?il sehnat finance a vhodné 
prostory pro zna?kové muzeum. Paradoxn? se mi to 
povedlo a? na samém konci. Jen?e co bych tam sám 
d?lal? Klub ji? byl minulostí a d?lat si muzeum pro sebe? 
To postrádá význam. A tak jsem opustil i tuto my?lenku, 
rozprodal asi dvacet p?epravek suvenýr? ke zna?ce, které 
jsem za t?ch 13 let nasbíral.  

Ji? n?jakou dobu fungující Simcacentrum samoz?ejm? 
pokra?ovalo dál. Krásn? zrenovované Simky, které se 
pod mými rukami vracely na silnice, se nestaly d?kazem 
kvality mé práce. Pravideln? se objevující zákazníci se 
udivovali nad trvající nenávistí sou?asného vedení k mé 
osob? (a to jsou to ji? 4 roky!). Kdo p?ijel osobn? a vid?l 
na vlastní o?i Simky, je? se rodily (a rodí i nadále) v mé 
díln?, mohl si ud?lat názor sám. Zda jsou krásné 

a kvalitní a zda je d?lám já, nebo mám dílnu na udusané 
hlín? a d?lá za mne spousta jiných lidí. Ale víte, jak je to 
na sv?t??  Dnes na díln? zapracovávám nového 
automechanika. Je ?ikovný, nezatí?ený minulostí, tak 
uvidíme, co bude dál.

Ne, nem?l jsem v?dy pravdu a ne v?dy jsem d?lal v?e 
správn?. Málo jsem oce?oval ty, kte?í pro klub n?co 
ud?lali. Nebylo d?le?ité, ?e ud?lali malinko a cht?li 
metál, ocenit jsem to v?dy m?l. Neum?l jsem to ani 
u t?ch, kte?í pak ud?lali pro klub víc. Ur?it? jsem 
p?ecenil férovost a otev?enost n?kterých lidí a naopak 
podcenil sílu l?í a pomluv. Klub jsem zakládal ve svých 
22 letech, a tak jsem se musel v?e nau?it. Ale byla to 
dobrá ?kola. Mluvit p?ed lidmi, jednat s t?mi, kte?í m?li 
v kapse mokrý ?idi?ák i s t?mi, co ?idi?ák ji? odevzdali 
a na Simky se koukali a vzpomínali na padesátá léta, 
kdy? si Simku kupovali jako novou. Nau?it se klub nejen 
zalo?it, ale p?ivést k rozkv?tu. Z neznámého klubu ud?lat 
pln? funk?ní a prosperující klub, který svého ?asu 
uspo?ádal i mezinárodní sraz, na který se sjely Simky 
z celé Evropy. Reprezentovat klub v zahrani?í, co? mi p?i 
mé chabé angli?tin? ?lo dost blb?. 

Dnes jsou to 4 roky od mého odchodu a m? klub v?bec 
nechybí a ani já nechybím klubu. Nechovám ?ádnou zá?? 
ani k t?m, kte?í se zachovali tak, jak se zachovali. Ka?dý 
svého ?t?stí str?jcem. Simky mám stále rád, ale u? na 
nich nelpím. Jsou i dal?í zna?ky (i kdy? málokterá je tak 
skv?lá j  ). Dnes ji? sice klub není nutn? místem, kde se 
setkávají lidé, vym??ují si informace ?i zaji??ují díly ? to 
v?e zvládne internet.   

P?esto Simca klubu p?eji, aby fungoval a aby t?m, kte?í 
mají Simky opravdu rádi (a pro n?? to není jen berli?ka 
k hon?ní si vlastního ega) pomáhal a d?lal radost.  -
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p?ehlídka na nám?stí v?dy p?iláká dost zv?davc? ?

Strá?nice ?

Slavonice a m?j poslední sraz ?
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Dopravní stavby

Magistrála m?la z pohledu Tomá?e 
Bati pomoci p?edev?ím 
hospodá?ství. Jak zmi?uje ve své 
publikaci ?Budujme stát pro 40 
milión? obyvatel?, jeden z hlavních 
problém? vnímal v neefektivit? 
hospodá?ství, kdy nelze nap?. 
p?ebývající zdroje z jednoho konce 
zem? efektivn? pou?ít na konci 
druhém ? není je jak dopravit. 
P?ipome?me je?t?, ?e magistrála 
byla sou?ástí v?t?ího projektu, co? 

se z dne?ního pohledu, kdy je 
problém postavit 50km dálnice, jen 
zdá t??ko uv??itelné.   

Silni?ní magistrála m?la za?ínat 
v západo?eském Chebu a kon?it 
tam, kde je dnes Ukrajina. P?esn?ji 
v obci Jasina, v dne?ní zakarpatské 
Ukrajin?. Tehdy toto ?ást území 
pat?ilo k ?eskoslovensku, ne? bylo 
toto ?v?nováno? Sov?tskému svazu 
po II.sv?tové dálce. Ú?elnost 
magistrály nejlépe ilustruje po?et 

hodin, pot?ebných k p?ekonání 
úseku. Z dlouhých 25 hodin po 
tehdej?ích cestách by nov? ?idi?i 
zvládli být na druhém konci 
magistrály za 11 hodin, tedy za 
mén? ne? polovinu ?asu.  Poj?me se 
podívat po jejích stopách blí?e.

P?edn? je zajímavý plán, v n?m? 
magistrála minula hlavní m?sto. Její 
trasa byla plánována Z Chebu kolem 
Plzn?, p?es Sedl?any, tehdej?í 
N?mecký, dnes Havlí?k?v Brod, nad 
Brnem, p?es Zlín, ?ilinu, Liptovský 
Mikulá?, pod U?horodem a?   
Velkému Bo?kovu, u??í ?ást pak 
je?t? pokra?ovala do Ja?iny.  Nutno 
rovn?? podotknout, ?e J.A.Ba?a 
nebyl první, kdo p?i?el s návrhem 
páte?ní komunikace západ-východ. 
O dva roky p?ed ním nap?íklad 
Dopravní komise ?eskoslovenského 
regionalistického úst?edí nebo 
brn?n?tí odborníci z oboru dopravy 
p?i?li se svými návrhy, realizovány 
v?ak nebyly. 

Pí?e se rok 1937, hospodá?ská kr ize je pry? a válka je?t? daleko. V tomto 

?ase jeden z p?edních ?eskoslovenských podnikatel? ? eskoslovenska, 

Tomá? Ba?a, p?edkládá ?elním p?edstavitel?m státu sv?j  projekt, jeho? 

sou?ástí je i první ?eskoslovenská dálnice, Ba?ou zvaná ?Silni?ní 

magistrála ? SR?.

Michal Pr imák

BA?OVA DÁLNICE
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Naproti tomu Ba?ova varianta (by? 
byla velmi podobná návrhu ?SRÚ) 
se realizovat za?ala. Ji? v roce 1937 
dostal Ba?a povolení k zapo?etí 
p?ípravných prací nové dopravní 
tepny. Ale nebylo to tak snadné. 
Zrádná Mnichovská dohoda o rok 
pozd?ji p?ipravila na?í mladou 
republiku o zna?nou ?ást území. 
Zmizely tak ve v?t?ím N?mecku 
i n?které silnice a hlavní tahy. 
Nap?íklad p?ístup k oblasti Ostravy 
nyní byl pouze z jihu. 
?eskoslovensko-n?mecká hranice 
byla nap?íklad a? u Terezína, co? je 
opravdu kousek za hranicemi dne?ní 
Prahy. Následný za?átek války 
a vytvo?ení protektorátu uvrhl 
v?echny do nejistoty. Av?ak 
i N?mecko m?lo zájem na 
pokra?ování výstavby. Sice se 
musely upravit normy, ale zastavení 
staveb nehrozilo. Naopak, probíhalo 
rychlé zadávání staveb jednotlivých 
úsek?. 2.5.1939 bylo slavnostní 

zahájení stavebních prací magistrály, 
pro ní? ji? bylo schváleno ozna?ení 
?dálnice?. O necelý p?lrok v?ak 
za?íná druhá sv?tová válka. Zatím se 
v?ak u nás staví dál. Vznikají 
p?edev?ím nové mosty, kácí se lesy, 
vyrovnávají se terénní nerovnosti 
a u Prahy se betonují první 
odpo?ívadla. Krom? problém? 
s nedostatkem pracovník? a oceli se 
objevují vá?n?j?í problémy. Mají 
spole?ného jmenovatele ? kvalita. Ta 
je velmi ?patná. Navíc mno?ství 
firem, pracujících na dálnice, 
kterých je p?es dvacet, zt??uje ?ízení 
stavby. Pozd?ji p?ichází z N?mecka 
zákaz nových staveb, a pozd?ji 
i zákaz pou?ívání cementu. Stavba 
dálnice nabírá skluz, dokon?ené 
úseky jen zvolna p?ibývají, a? 
v dubnu 1942 je stavba definitivn? 
zastavena.

A? v roce 1945 vydává prezident 
E. Bene? své ?dekrety?. Jeden z nich 

na?izuje pokra?ování výstavby 
dálnice, která vzáp?tí za?íná. V roce 
1947 sice b??í práce na dálnici 
v men?ím rozsahu, ale není to nic 
oproti tomu, co ?eká v roce 
následujícím. Po únoru 1948 jsou 
op?t omezeny práce. Pracuje se 
p?evá?n? na mostech, a to je?t? t?ch 
men?ích. Tak to pokra?uje a? do 
roku 1950, kdy je zru?eno 
Ministerstvo techniky, a stavba 
dálnice je p?eru?ena.  

Drtivá v?t?ina ji? hotových staveb se 
nevyu?ila ani p?i pozd?j?í stavb? 
dálnice D1. Dnes jsou tak 
mementem zbyte?n? vydané energie 
v podob? lidského úsilí, financí ?i 
zásah? do p?írody. Obdivovat ji? 
vzniklé stavby m??ete na dobových 
fotografiích, nebo se vydat ve 
vysokých botech pátrat po jejích 
z?statcích. -

Foto: archiv redakce

Jedno z nejzajímav?j?ích míst, kde se mísí minulost se sou?asností. 
Kdy? jedete po D1 p?es ?elivku, víte, ?e pod t?lesem mostu stojí p?vodní, 

dodnes funk?ní most, který se stav?l pro Ba?ovu magistrálu? 
Zaje?te se tam podívat, stojí to za to. 
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Recenze ?IVOT BEZ BRZD
Kdy? jsem si vybíral poslední várku knih, m?l jsem 

v ruce i tento titul. Jméno Jaroslava Juhana pro 

mne bylo neznámé a titulní strana o Porsche mne 

neoslovovala. P?eci jen, ostatní knihy, které jsem 

m?l v ko?íku, byly o ?eské automobilové histor ii 

a Porsche mi nikdy k srdci nep?irostlo.   

Ud?lal jsem ale dob?e, ?e jsem knihu nevrátil zp?t do 
regálu a odnesl si ji dom?. ?ivotopis Jaroslava Juhana 
rozhodn? stojí za p?e?tení. Dokládá d?le?ité st?ípky do 
historie mezi- a povále?né historie automobilových 
i motocyklových závod?. M??eme sledovat stopy 
mlad?ího z bratr? Juhanových po r?zných koutech 
zem?koule. Navíc nechybí ani minulost jeho bratra 
Franti?ka. 

Knihou se mihnou i r?zné poznámky, dokládající 
tehdej?í náladu ve spole?nosti, strach, nástup 
komunismu ?i zma?ené sny. A samoz?ejm? nechybí, 
dnes exotické vozy, které ?sedlal? pan Juhan. 
Namátkou Porsche 356, Ferrari 250 Testa Rossa, 
Lancia Aprilia, Fiat 1100 Mille MIglia, Alfa Romeo 
2500 a mnoho dal?ích.

Cílev?domost a jistá bojovnost Jaroslava Juhana 
p?ipomíná ?lov?ka, který se nevzdá, a? se d?je cokoliv 
a co bychom si i dnes m?li uv?domit a brát za své. 
I v dne?ní dob? bychom na tom mohli být podobn?, 
jako ten, jemu? je tato kniha Jana Králíka v?nována.  -

ZÁVODY 
V PRAZE 
A OKOLÍ

Víte, jaké v?echny závodní trat? byly v okolí Prahy? I já 
jsem znal jen minimum tratí, na kterých se v minulosti 
prohán?ly závodní speciály. Kniha Ji?ího Wohlmutha 
p?edstavuje nejen automobilové, ale i motocyklové trat? 
a okruhy v místech, kde bychom je dnes ne?ekali. Nechybí 
okolnosti vzniku závodu, jednotlivé ro?níky s výsledky, 
pr?b?hy závod?, krásné dobové fotografie. N?kte?í jezdci 
se do?kali i jednostránkového p?edstavení. 

Kniha p?ehledn? mapuje malé trat? v okolí Prahy a dává 
okusit atmosféru tehdej?ích závod?, prosycené v?ní 
benzínu. Atmosféru, kterou zakou?ely tisíce lidí podél trati 
a která je dnes dááávnou minulostí.  -

Text: Michal Primák, Foto: Archiv redakce
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Výro?í
Mezi nejznám?j?í a tradi?ní výrobce pneumatik na 
americkém subkontinentu pat?í B.F. Goodr ich, který 
11. kv?tna 1947 dal na trh první bezdu?ové pneumatiky 
ze své továrny v Acronu (Ohio). 

B.F. Goodrich je stejn? slavnou zna?kou jako nap?. Coker, 
Genereal ?i Cooper a nerozlu?n? pat?í ke zlatému v?ku 
silni?ních k?i?ník?. Firmu zalo?il Ben Franklin Goodrich u? 
v roce 1870, i kdy? se zpo?átku nejednalo o pneumatiky 
v dne?ním slova smyslu. Firma Goodrich dodávala obutí u? 
od roku 1896, podepsala rozsáhlou obchodní smlouvy 
s Henry Fordem a po?ínaje modelovou ?adou A (1903) 
dodávala pneumatiky na jeho nejúsp??n?j?í modely. Má na 
kont? celou ?adu sportovních i rekordních výkon?. Uvedením 
bezdu?ové pneumatiky na automobilový trh p?edstavovalo 
jednak zna?nou materialní úsporu, zjednodu?ení práce pro 
opravny, ale v neposlední ?ad? i vy??í bezpe?nost. Za zmínku 
jist? stojí fakt, ?e B.F. Goodrich za?al vyráb?t v roce 1965 
první seriové americké radialky.

Sám Goodrich se v?ak rozmachu svého imperia nedo?il, 
zem?el roku 1888 ve v?ku 47 let.

Velké ambice v osamostatn?ní 
polského automobilového pr?myslu 
potvrdil dlouho o?ekávaný debut 
vozu Polonez 3. kv?tna 1978. Jeho 
vývoj probíhal u? od roku 1972 
a zahrnoval i neúsp??nou koopera?ní 
smlouvu s Nizozemím. Do výroby 
se dostal v továrn? FSO (Fabryka 
Samochodow Osobowych) 
a p?vodním zámyslem bylo úplné 
nahrazení licen?n? vyráb?ného Fiatu 
125. V té dob?  se ov?em za?aly 
vyhrocovat vnit?ní politické 
problemy zem?, panoval nedostatek 

surovin a tak se výroba rozjí?d?la 
jen velmi zvolna. První Polonezy 
dostaly st?ídmou a pom?rn? 
nad?asovou p?tidve?ovou karoserii, 
u ní? se dobový trend (ale i nutné 
úspory) projevil mno?stvím 
nebarveného plastu. Jeho jméno 
vybrali Poláci v celonárodní sout??i. 
Po slavnostním debutu se objevily 
(p?edev?ím v západním tisku) 
ironické poznámky o napodobení 
VW Passatu, v té dob? se ov?em 
design za?ínal unifikovat a tak 
spekulace utichly samy od sebe. Po 

technické stránce nep?inesl Polonez 
nic nového, celá technika pocházela 
z obou výkonových versí Fiatu 
125p, moderní dvouva?kový agregát 
od Fiatu se (s výjimkou n?kolika 
desítek kus? pro prominenty) 
nakonec kv?li devisové náro?nosti 
do výroby nedostal. Zpo?átku se 
Polonez prodával pouze za valuty ?i 
exportoval, n?kolik ojedin?lých kus? 
se objevilo i na na?ich silnicích. 
Polonez v upravené podob? p?e?il a? 
do nového milenia.
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?tená?ský objektiv

PRVNÍ JARNÍ BUBLÁNÍ

P?esn? takhle zní název dlouho o?ekávaného a po zimní 
p?estávce hojn? nav?t?vovaného srazu amerik v?ech typ?, 
model?, ro?ník? a kubatur. Koná se u? tradi?n? 
v autocampu v Jizbicích pod Blaníkem, uprost?ed les?, 
které odrá?ejí zvukovou kulisu mnohaválcových 
strojoven.

Kdy? se podíváte t?eba na webu na fotky prázdného 
arealu, koncipovaného kdysi dávno pro evropská auta 
?ty?metrové délky, t??ko pochopit, jak se tam m??e 
sm?stnat mno?ství ohromných aut, které u? kdysi dávno 
p?ekonalo symbolickou stovku! Podle informací hlavního 
po?adatele se letos ú?astnilo neuv??itelných 388 
ú?astnických amerik ? a to jsou zapo?ítány jen ty, co 
pro?ly ?ádnou registrací. Tak?e a? to v Jizbicích zabublá 
p?í?tí jaro, mo?ná se do?káme p?ekonání hranice ?ty? set 
nad?enc? s vlastním autem.

Za fotografie d?kujeme Petru Bellingerovi!

Foto: Petr Bellinger



Ka?dé nám?stí je malé ? 
kdy? se tam sjedou 

ameriky

Ne, to není ?ádný 
Chrysler, to je 
supervzácný 
Imperial ´ 55!

Dokonalá ?rudá? armáda ? Král motor? se obejde bez 
TDI a f iltru pevných ?ástic

Bláto nevadí, stromy nevadí, 
nic nevadí?

Cadillac Series Seventy-Five
(nejdel?í tovární)

Chevelle a Chevelle ? p?echod z je?t? nesm?lého coupé v bestii se udál práv? takhle!
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Mnohý spln?ný sen se jmenuje Buick Riviera, zvaný ?Boattail? Díky modrobílé kombinaci si tenhle Caddy zapamatujete

Pontiac v 60. letech nevyráb?l drobe?ky Kde je sraz, musí být Camaro ? a naopak! Prost? legenda!

Ka?dé auto je historie, ka?dý majitel ?ivá kronika Nákla?ák si také umí vyklidit levý pruh 
(Chevy ElCamino SS)

Double Oldsmobile
? který se vám líbí víc?



Pan Smutný nám poslal fotky z veteránské akce 
?Veteránem severem? v Rumburku. Velice d?kujeme. 

Dvanácettrojky ji? dávno pový?ily z ud?ených tahoun? mezi veterány

?tená?ský objektiv

A Trabant? 601 se to týká rovn??

Wartburg 311, oblíbené to vozidlo ob?an? bývalé NDR

Moskvi? 412 jak z pov?stné ?katulky Saab 96 zastupoval skandinávský poloostrov
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Pohled na Tatru 603 snad nikdy neomrzí
A? se to n?komu líbí nebo ne, kdy? je ?koda 120M 

p?kná, pro? by tu nemohla být?

Fiat 508 ? jednoduchá italská elegance P?ijeli i veteránisté z N?mecka, nap?. s tímto rumunským TV41

Sachsenring S4000, i tato zna?ka 
m?la zastoupení na 

?eskoslovenských silnicích
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?tená?ský objektivPOHLED 
NA JARNÍ 

SOUHV?ZDÍ
Jako ka?dý rok se i letos v tuto dobu sjeli p?íznivci zna?ky 
Mercedes-Benz se svými hv?zdnými stroji do Kolína, aby se 
pozdravili, pochlubili a upevnili klubovou sounále?itost. 
Po?adatelé upustili od setkání na hlavním kolínském nám?stí ? 
neznám p?í?inu, ale znám ono nám?stí ? z?ejm? u? kapacitn? 
nesta?ilo, tak?e se místo akce p?esunulo na parkovi?t? kolínského 
Vodního sv?ta. 

Bohu?el, ani letos nám od vedení klubu nep?i?la pozvánka, 
p?esto?e o srazech stuttgartské zna?ky  rádi a pravideln? 
informujeme. Letos máme tuto mo?nost díky ?lenovi klubu 
a na?emu ?tená?i p. Oto Kadlecovi, jeho? fotografické úlovky 
m??ete shlédnout v galerii. 

V sobotu 23. dubna vystavili ú?astníci své vozy na vyhrazené 
plo?e a? do dvanácti hodin, kdy jim místostarosta Kolína p?edal 
pam?tní listy. Po ob?d? vyjela kolona na spanilou jízdu do 
nedaleké ?áslavi, kde si zú?astn?ní mohli prohlédnout exposice 
Zem?d?lského musea. Kdo cht?l, mohl z?stat a po?kat na 
vyhlá?ení vít?z? sout??e elegance, kdo nikoliv, pokra?oval 
k domovu.

Leto?ního ro?níku se zú?astnilo cca 120 voz? od p?edvále?ných a? 
po nejnov?j?í produkci.

Autorovi fotografií d?kujeme!
Text: Pavel Kopá?ek, Foto: Oto Kadlec
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W114 zvaný ?Ventila?ka? ve vrcholné versi 
s dvouva?kovým ?estiválcovým motorem 2,8 litru

Trochu nezvyklý, ale d?stojný 
pohled na zá? velkého sedanu

Coupé ?k?ídlák? v?bec k?ídla nem?lo, mo?ná proto je nad?asov?j?í. Výjime?n? elegantní 220 SE (W111) se vyráb?l v letech 1961 a? 1965

Banke?i, diplomaté, státníci, ale i koncertní mist?i, dirigenti, automobiloví závodníci a podsv?tí ? ti v?ichni si u?ívali luxusu ?ady W116

Malé piano je ur?it? nejznám?j?ím n?meckým ?hudebním nástrojem? na na?ich silnicích ? . 
Vlevo W123 v odstínu Kaledoniengrün 867, vpravo Classicschwarz 040
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Na?ím bezkonkuren?n? nejpiln?j?ím p?isp?vatelem je Petr Mikulka. Vypadá to, ?e zajímavá auta v?ech druh? se 
doslova perou o místo na kart?! A je to dob?e, proto?e doba, kdy se dalo nad n??ím ?oby?ejným? mávnout rukou, je 
dávno pry?. Dnes se stávají artefakty i z vozidel je?t? nedávno p?ehlí?ených. A tak vítáme ka?dou Petrovu kolekci, 
ilustrující pestrost vozového parku staroslavné Olomouce! Díky! Foto: Petr Mikulka

Chudák Hillman Minx - renovace je mo?ná, 
ale t??ko p?edstavitelná

Ford Granada nabízel krásné 
svezení a velké pohodlí. Kdysi?

Atraktivní Mazda RX7 s Wankelovým motorem je u nás málo vídanou atrakcí. O to více pot??í pohled na krásný exemplá?.

Originality a slávy p?vodního Mini 
nedosáhne ?ádná nová napodobenina

Panelový van na základu popularního Mini 
m??e poslou?it i jako nosi? reklamy

Vypadá to, ?e do o?ivení kupátka Fiat 850 se n?kdo pustil! Mercedes-Benz, jemu? se (i u nás) ?íkalo ?k?ídlák?

Renault 4CV 
jako p?vabná ozdoba 
interieru, která navíc 

m??e p?itáhnout 
zákazníka
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Okénko modelá?? a sb?ratel?
Je to m?j facebookový kamarád ? zatím jsme se nevid?li 
tak?e?eno ?Face to Face?. Sem tam si po?leme mail, 
?asto si vym??ujeme vtípky, sdílíme navzájem fotky 
a debatujeme o autech ?as? minulých. Tenhle fajn kluk 
se jmenuje David Hodan (snad mi promine, ?e jsem jeho 
foto zcizil z FB ? ) a moc se mi líbí jeho záliba v historii 
automobilismu, ale také to, ?e je zásadový Tatrovák. 
Nemá to lehké, osud mu nebyl tak naklon?ný jako nám, 
ale jeho vá?e? pro koní?ky, jeho zaujetí a optimismus 
jsou velkou lekcí i pro m?, jemu? u? vlas ?ediví. Kdy? na 

m? padne spleen, vzpomenu si na David?v úsm?v 
a ?ertíky, a hned je mi líp. No a dneska jsem od n?j 
dostal zásilku fotek s jeho novými modelá?skými 
p?ír?stky. Ne, jako v?t?ina ?eských marod? ani on není 
milioná?em, ale zdvihne palec za ka?dý balí?ek, co mu 
po?ta doru?í od hodných bli?ních.

Mám ho rád ? nau?il m? vá?it si hodnot ?asto 
p?ehlí?ených. P?eji mu r?st jeho fantastické sbírky, 
udr?ení dobré nálady a tolik pot?ebného zdravotního 
stavu. A vy, milí ?tená?i, co na to ?íká va?e srdce? 
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Text: Pavel Kopá?ek
Foto: archiv Davida Hodana



?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



