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Nedávno jsem opět listoval svými oblíbenými časopisy. Vedle známého Chrom&Flammenu, je to hannoverský čtvrtletník Street 
s podtitulkem Car&Bike (samozřejmě US Car & US Bike). K nám do republiky se bohužel nedováží, ale naštěstí mám kamaráda, 
který mi tento fascinující stostránkový magazín pravidelně dodává. V ceně něco málo přes 5 eur dostanete jednou za čtvrt 
roku vše, co vaše oko potřebuje. Oldtimery i klasiku šedesátých let v podobě článků prošpikovaných dobovými fotografiemi ze 
Sales brochure, obrazové dokumentace renovací, peprné Hot Rods i Custom Cars, a to vše v nevtíravé přítomnosti půvabných 
girls. Široký záběr, je právě to, co mě na Streetu imponuje. Nezapomíná ani na představitele Full size a Muscle cars, popisuje 
úpravy véosmiček a přináší zpravodajství z US Car Festivalů. Proč vám tohle vyprávím? Nebojte se nejsem reklamní agent 
zmíněného časopisu, chci vám jen trochu přiblížit své tajné a těžko 
splnitelné sny…
Klubový magazín FullSize vám pochopitelně nemůže nabídnout 
srovnatelný čtenářský zážitek. Otázka peněz a výrobních nákladů je 
víc než jasná. Přesto jsem se snažil leccos vylepšit a v rámci možností 
obsahově a hlavně obrazově rozšířit. Druhé číslo FullSize, které právě 
držíte v rukou, vám nabízí o osm stran čtení a prohlížení navíc. Kromě 
průřezu letošních akcí s US cars, kterých jsem se zůčastnil, vám přináší i 
trochu poučných informací prostřednictvím I.dílu Technického slovníku 
a Slovníku jmen amerik. Klubová stránka se zaobírá problematikou 
testací historických vozidel a květnovým testačním dnem jako 
takovým. Nezapomněl jsem na další záběry z vrakovišť (myslím, že 
by byla škoda si je nechat pro sebe) a novinkou se staly fotografie 
havarovaných amerik z 50 a 60 let, při jejichž prohlížení se sevře 
srdce nejednoho amerikanofila. Nechybí samozřejmě profil jedné z 
klubových amerik, slíbené záběry z převozu nových us cars před víc 
jak půl stoletím a také pár zajímavých typů internetu. Na osmadvacet 
stran se pochopitelně nevešlo vše, co bych si představoval a další 
rozšíření zatím není možné. Mým velkým přáním byla barevná první 
a poslední strana časopisu, ale v době kdy píšu tento úvodník, ještě 
není zcela jasné, jestli se mi colorovanou obálku podaří uskutečnit. I v opačném případě mi nezbývá než doufat, že se vám 
druhé číslo FullSize bude líbit alespoň tak, jako to první, soudě podle kladných telefonických i mailových ohlasů. Příjemné a 
ničím nerušené čtení vám přeje 

Petr Bellinger

EDITORIAL ... FULLSIZEFULLSIZEFULLSIZEFULLSIZE
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Už více jak čtyřletá činnost našeho ČKMAA, ukázala jakým směrem se bude klubové 
dění ubírat. Pořádání jarního a podzimního srazu i květnového testačního dne, je a bude 
i nadále hlavní klubovou náplní. Členská základna se za tu dobu částečně obmněnila 
a její současný stav je 88 členů. Pro někoho je amerika pouze krátkodobou záležitostí, 
jinému tato auta učarují natolik, že se z nich stane láska na celý život. Pro určitou část 
členů, znamená klub jakési „přístřeší“ při provozování amerického auta, coby veterána 
s průkazem historického vozidla. Pro nás je ale důležité, že neměnné zůstává to pravé 
klubové jádro, lidé kteří mnohdy ani od klubu nic nežádají a přesto jsou ochotni pomoci. 
Svou práci dělají z lásky k americkým autům a pro své vlastní potěšení. Díky takovýmto 
lidem je klub funkční a může tak nabízet svým členům některé výhody. 
 - Počínaje letošním rokem vydáváme pro své členy a taktéž i účastníky našich srazů 
klubový časopis, který právě držíte v rukou. Zatím se daří jeho další výtisk vždy 
načasovat zároveň s termínem pořádání klubového srazu. 

 - Velice příjemnou zprávou, je stále širší spolupráce se zpřáteleným klubem Cadillac, v jehož řadách se také nachází několik 
zapálených a pomoci ochotných lidí, a který se již stal právoplatným členem Asociace klubů amerických vozidel (AKAV).
 - Pokračuje výstavba muzejních prostor amerik v Luštěnicích, jednoho z čelních představitelů našeho klubu.

 - Prvního května pořádal náš klub v pořadí už pátý testační den. Akce proběhla již podruhé na naší základně v Luštěnicích 
– Pelechově. Testovali jsme 63 vozidel, deseti z nich byl průkaz historického vozidla (PHV) vydán poprvé. Potěšujícím faktem je 
stále se zlepšující kvalita i stav testovaných vozidel. Nepochopil jsem však  jednání devíti klubových členů, kteří se se svým vozem 
nedostavili, neomluvili a ani jinak nedali vědět. Těmto lidem bude v krátké době oznámeno, že jejich průkazy se stávají neplatnými 
a oni sami se při silniční kontrole a následnému nahlédnutí do počítačové databáze,vystavují nemalým problémům. Jako klub 
nemůžeme zodpovídat za vydané „veteránské doklady“ na auto, které jsme při retestaci nemohli znovu prohlédnout. Je to stejná 
nezodpovědnost, jako jezdit s jakýmkoliv vozem bez razítka technické kontroly. Nehledě na to, že nevíme, jestli dotyční mají vůbec 
ještě zájem být členy klubu. Většinou se totiž jejich laxnost odráží i v morálce placení členských příspěvků. A tak všem poctivým 
platícím členům slibujeme, že tyto již téměř nečleny do konce roku ze svých řad vyškrtneme. Znovu opakuji, že členství v našem 
klubu je dobrovolné, stejně jako požívání výhod s ním spojené a to jediné, co od svých členů požadujeme, je uhrazení příspěvku 
(1000,- Kč za kalendářní rok), účast na řádné členské zchůzi (zpravidla počátkem roku) a mají-li ameriku s námi vydaným PHV, pak 
účast na testačním dnu, popřípadě omluvu a dohodu náhradního termínu.
A nyní něco příjemnějšího. Po skončení testačního dne jsme se vypravili do švýcarského Zuchwilu, kde 2. května probíhal tradiční 
American Live. Reportáž z tohoto fascinujícího setkání vyznavačů americké klasiky najdete na následujících třech stranách. 
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22. AMERICAN  LIVE  ZUCHWIL (ch)

Už ani nevím, čí to byl vlastně nápad, zopakovat si náš loňský výlet do 
švýcarského Zuchwilu. Stejně jako před rokem, tak i letos tam místní 
klub Friday Night Cruisers  pořádal bombastický Us Car Meet, pod názvem 
American Live. Kdo přijel, určitě nelitoval. První květnovou neděli žilo 
městečko v kantonu Solothurn, Amerikou padesátých a šedesátých let.
Dvaadvacátý ročník, tohoto na naše poměry gigantického setkání, se pyšnil opět 
velkou účastí, přestože proměnlivé počasí nebylo nejideálnější. Do areálu firmy 
Sultex AG, v němž se tento americký velkosvátek klubu FNC konal již po osmnácté, 
se sjelo téměř 2200 amerik s datem výroby starším než r.1974. Mladší vozy nebyly 
na místo vůbec vpuštěny a popravdě řečeno nebylo pro ně ani místo! Ameriky z 
konce 70.let, které u nás na srazech vítáme, by zde, vedle obrovského množství těch 
nejameričtějších klasiků z 50. a 60.let, vypadaly jako nové modely pro vzdálenou 
budoucnost. A tak ani naše výprava se letos nemohla nechat zahambit. Na místo 
jsme dorazili ve velmi zachovalém Buicku Wildcat z roku 1967, který ani vedle draze 

renovovaných vozů nepůsobil nijak méněcenně. Dění celého dne provázela perfektní organizace a velmi ukáznění účastníci, ze 
kterých by si někteří jejich čeští kolegové měli vzít příklad. Přestože se čepovalo pivo i tvrdý alkohol, nikde jsme nepotkali ani 
jednoho človíčka v podroušeném stavu. Lidé se prostě přišli dívat na krásná auta, užít si vyjímečný den a ne se opít. Banda 
mladých Francouzů přijela v otevřeném Oldsmobilu. Osádka složená asi z deseti lidí, sedících i na krytu plátěné střechy, mi 
připomněla scénu ze známé francouzské komedie „Četník ze Saint Tropez“. Přesto se i tito mladí „rebelové“ chovali slušně. 
Hudební program rock´n´rollové kapely „Daddy & The Willyshakers“ probíhal v monstrózním stanu pro několik set sedících 
lidí. Vystoupení rock´n´rollového klubu „Pink Cadillac“ lákalo přítomné účastníky k tanci, se vzpomínkou na šedesátá léta. Kdo 
chtěl veškerý čas využít jen a jen k prohlídce všudypřítomných amerických vozů (jako třeba my), měl tu nejlepší možnost. 
Přes 2000 nádherných amerik bylo okukováno téměř dvaceti tisíci návštěvníky. A že bylo opravdu co obdivovat, o tom svědčí 
nejen fotografie, ale i fakt, že tu byly k vidění skutečné skvosty americké automobilové kultury. V tak velkém množství se 
pochopitelně nedá vše prohlédnout a už vůbec ne vyfotit. Tolik křídlatých „fůlsajzů“ z přelomu padesátých a šedesátých let 
pohromadě, lze snad vidět jen na záběrech z autokin při sledování dobových filmů, takže jsme se po chvíli rozprchli a každý 
se jal hledat a okukovat ten svůj vysněný kousek. Ve většině případů bohužel nesplnitelný. Dlouhé řady kulatých amerik z 
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poloviny padesátých let mě asi dostaly nejvíc. Napadá mě jediné slovo 
– nádhera! Až na pár „nálezovek“ (které také jistě stojí za povšimnutí), 
všechny v naprosto excelentním stavu! K vidění byly i dobové 
soupravy. Plátovaný Airstream, zapřažený za Chevy Nomadem z roku 
1957, nás vracel do doby romantických pikniků v trávě, stejně jako 
Chevrolet Impala sedan z roku 1959, s dobovým přívěsem evropských 
rozměrů. Celá tato plejáda lesklých a chromem překypujících krasavců 
byla důkladně prošpikovaná velkým množstvím stánků s US artiklem 
všech kategorií. Knihami, časopisy a dobovými prospekty počínaje, 
přes modely zmenšených amerik, světelnými obrazy a neonovými 
reklamami konče. V široké nabídce nechyběl ani skutečný benzinový 
stojan, starý jukebox, originální automat na CocaColu nebo reklamní, 
servisní či silniční cedule. A to jak repliky, tak i originály. Náhradní díly 
přijelo nabídnout množství obchodníků i z Německa a Francie. Celé 
řady stánkařů pak nabízely stylové oblečení, kůži, vkusné upomínkové 
předměty, ale i obyčejné cetky. Prostě všehochuť, ze které si musel 
každý vybrat. Své stanoviště rozbalila i redakce Chrom & Flammenu, 
kde bylo možno zakoupit zlevněná starší čísla. Do oka mi padl nápadný 
stylový mobil bar (návěs s tahačem GMC), nabízející množství míchaných 
nápojů se jmény inspirovanými americkým životem. Všude postávaly 
hloučky debatujících zapálených lidí, ale i rodiče s ratolestmi, kteří si 
přišli jen zpestřit nedělní odpoledne. Celý den provázela pohodová 
nálada, která neopadla ani při občasném dešti. Myslím, že můžu tvrdit 
a to nejen za sebe, ale za celou naší klubovou výpravu, že těch víc 
než tisíc kilometrů cesty, stálo za to! Jestliže také patříte k nadšeným 
obdivovatelům ploutví , křídel, chromových bumperů a burácejících 
osmiválců, pak si tuto americkou neděli v Zuchwilu nenechte napříště 
ujít. Opravdu nebudete litovat!

Nenechte se mýlit, to co vidíte na obrázku není plocha srazu, ale 
parkoviště návštěvníků v ulicích města. American Live je určeno 
amerikám do roku výroby 1974 a tak se často stávalo, že na podobných 
parkovištích stála auta, která by u nás na srazech byla vítanými exponáty.

Jeden z mnoha pořadatelů řídí nájezd aut na plochu. Překvapila mě naprostá 
ukázněnost všech účastníků, kteří ani na chvíli nepochybovali o příkazech 
pořadatelů a jeli, kudy jim bylo nařízeno. Kéž by to alespoň z 50% takto fungovalo 
i u nás. Na snímku vpředu Ford Fairlane 500 dvoudveřový Club sedan z roku 1958 

Tímto Buickem Wildcat 1967 přijela do Zuchwilu naše česká 
výprava. Uposlechli jsme pokynů pořadatelů a zaparkovali Buicka na 
určenou plochu mezi jemu příbuzné vrstevníky, kde mu bylo dobře.

Díky všem disciplinovaným řidičům, se tady podařilo to, co je v 
Čechách nemožné – rozdělit auta podle roku výroby. Na této ploše pro 
ameriky z přelomu šedesátých a sedmdesátých let, jsme stáli i my.

Zajímavě tvarované zadní partie patří vozu Edsel Villager Station Wagon 1959, 
vyrobeného v počtu 5687 kusů. Za ním stojí Full size Pontiac Bonneville 1959.

Tento obchodník přijel z Francie 
a své zboží si přivezl  naskládané 
v kultovním Airstreamu. Poklice 
kol, registrační a jiné značky 
nabízel od 5,- Sfr.

U stánku s Lowridery stál větrem 
a sluncem ošlehaný indián. Za 
celý den nepohnul ani brvou.

Stánek nabitý americkými symboly a relikviemi byl v neustálém 
obležení návštěvníků. Nabízel vše, na co jen pomyslíte. Světelné 
obrazy s tématikou Drive In a Route 66, neonové reklamy, repliky 
smaltovaných cedulí i originály dopravních značek z amerických 
silnic a dálnic. Nechyběla rádia ve stylu retro, samolepky, knížky, 
spousta dobových cetek a několik krabic registračních značek.

– Toto jsou skutečné relikvie ze 60. Let. Benzínový stojan jižanské 
Dixie, v původním stavu i s dobovou patinou stál 1900,- Sfr, za což 
se dá v těchto krajích koupit  amerika z konce sedmdesátých let. 
Na renovovaném stojanu Polly Gas jsem cenovku nenašel. Částka 
na ní by byla jistě nesmyslná, stejně jako na výdejním automatu 
skleněných lahví CocaCola.
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Davida s Goliášem připomínala tato povedená dvojka. 
Skutečný Oldsmobile Super 88 Fiesta hardtop Station wagon 
1958, měl na řetízku přivázanou svou šlapací zmenšeninu.

Chromem překypující zadní nárazník, přecházející do koncových světel a 
množství horizontálních lišt, jsou neklamnými znaky karosářského designu 
roku 1958. Rok poté nastoupila na scénu křídla a stylově nižší stavba karosérií.

Top Chop karosérie typu Convertible jsem ještě neviděl. U tohoto Plymouthu 
Barracuda 1968 tvořil podstatnou součást nové image. Kromě snížené 
střechy má ještě změněné lemy blatníků a nalévací hrdlo přesunuté z 
boku na vrchol zadního blatníku. Celkový dojem dotvářela brutální kola

největší změny však potkaly Barracudu v motorovém prostoru. 
Motor v chromu má pod karburátorem plnící kompresor.

Majitel skvostného La Salle coupé 1939 přijel až pozdě odpoledne. Do 
areálu se už nedostal a tak nechal svůj poklad bez problémů na příjezdové 
ulici, kde si jej lidé mohli prohlédnout. Pod kapotou bychom našli 
vidlicový osmiválec s L-hlavami, obsahem 322 cu. in. a výkonem 125 HP

Nová série, nové jméno a totálně nový styling, znamenal Buick LeSabre v 
roce 1959. Tady v Zuchwilu byla k vidění jeho praktická verze station wagon.

Skutečný závodní speciál Stutz Blackhawk DV 32 Racer  sem přijel, jakoby právě 
opustil závodní trať. Letité nánosy oleje a sazí výfukových splodin, dodávaly 
tomuto stroji pro opravdové muže, neopakovatelný punc dobové původnosti. 
Fortelně vyrobená karosérie včetně podvozkového rámu byla z hliníku! Pod 
kapotou se táhnul nekonečně dlouhý řadový osmiválec 5277 ccm s výkonem 
155 koní. Technicky dokonalý dvouvačkový vrchní rozvod pro 32 ventilů, spolu 
se čtyřmi karburátory a čtyřstupňovou převodovkou, neskutečně kontrastoval 
s porcelánovými číselníky palubních přístrojů. Psal se rok 1929 !!!
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JARNÍ  SRAZ  NA  HLUBOKÉ  
17.dubna 2004 

Tak jako každým rokem i letos náš klub otevíral 
srazovou sezónu svým jarním setkáním, 
situovaným již podruhé do jihočeského 
městečka Hluboká nad Vltavou. Chladné jarní 
počasí spoustu lidí odradilo a způsobilo, že své 
chromované krasavce ponechali v teple a suchu 
garáží. Přesto se srazu zúčastnilo 150 amerik.
Původní záměr, uspořádat sraz v některém z místních 
kempů, jak by většina účastníků přivítala, se rozplynul 
díky neochotě a neopodstatněným obavám jejich 
majitelů. Pořadatelé byli nakonec nuceni přistoupit k 
řešení z loňského roku a akci uspořádat na centrálním 
parkovišti pod zámkem. Hlavní dění probíhalo hned 
vedle restaurace Pod pergolou, kde byli učastníci při 
příjezdu vítáni a podrobováni vstupní registraci. Počasí 
nám bohužel nepřálo ani letos. Přesto se dopolední 
příjezd amerik nesl ve velmi přátelském duchu. 
Setkání starých známých a radost z první americké 

akce po dlouhé zimě, se tak postaraly o příjemnou pohodu, stejně jako začínající 
zábava ve velkém stanu a nabízené občerstvení. Hodinu a půl po dvanácté se valná 
většina zúčastněných odebrala ke svým vozům a pomalou spanilou jízdou se v koloně 
přesunula na náměstí do Českých Budějovic, kde následovala zábava a hudební 
vystoupení skupiny Hrací skříň. Pořadatelé nezapomněli ani na děti, které měli za úkol 
nakreslit na papír ameriku, v jejich očích nejhezčí a nejpoutavější, zatímco tatínkové se 
kochali pohledy pod kapoty nablýskaných vozů. Přes nepřízeň počasí se přišlo podívat 
velké množství domorodců, pro něž je amerika stále exotickým vozidlem, neboť v 
jihočeském regionu se nachází nejméně amerických vozů z celé republiky. Jarda 
Zvonař nabídl svůj Cadillac Convertible 1961 a vozil po náměstí zájemce o projížďku v 
tomto fascinujícím kabrioletu. Odborná porota vybrala nejstarší vůz srazu, kterým se 
stal krásně zrenovovaný Hudson z roku 1936 pana Klajsnera z Plzně. Ten při přejímání 
ceny zdůraznil, že americká policie ve třicátých letech používala ke stíhání zločinců 
Chevrolety, Al Capone však jezdil v Hudsonu. Po zpátečním přesunu na Hlubokou začal 
kulturní večer, kterým vtipně provázel Martin Zounar. Soutěže jako pití piva brčkem, 
páka, casino, ruleta či karty dokázaly pobavit většinu účastníků. Ti nejlepší dostali za 
odměnu tombolové lístky, které zanedlouho vyměnili za zajímavé výhry. Hlavní cenou 
tomboly byl obrovský dort v americkém stylu, následoval velký dárkový koš a spousta 
menších, užitečných i vtipných odměn. Slibovaný ohňostroj proběhl o půlnoci a bylo 
na co se dívat. Cenu za nejzajímavější ameriku srazu si odvezl Ctibor Veleba se svým 
Buickem Rivierou 1971. Nejvzdálenějším účastníkem se stal pan Volf z Norinberku s 
Chevroletem Chevelle 1971.  K tanci i poslechu vyhrávala živá hudba v podání kapely 
Melodie Zruč nad Sázavou. Zábava trvala až do tří hodin do rána a ani potom se 
některým vytrvalcům nechtělo do postele. Nezbývá než poděkovat pořadatelům: 
manželům Fričovým (za ČKMAA), kteří ve spolupráci s agenturou Bussmark Production 
celou náročnou akci připravili a poté s úspěchem uskutečnili.
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Burzovní prodej náhradních dílů na ameriky je vždy vítaným zpestřením. Škoda, že jedinců 
nabízejících své přebytečné zásoby nebývá mnoho.

Hlavní dění probíhalo ve velkém stanu, sousedícím s restaurací Pod pergolou. 
Vyšperkovaný Buick Electra manželů Fryčových plnil funkci srazového maskota.

Automobily Hudson měl prý v oblibě i mafiánský AlCapone. Tento nádherně zrenovovaný model z roku 
1936 patří panu Klajsnerovi z Plzně. Vůz získal první cenu v kategorii nejstarší amerika srazu.

Sportovní Chevrolety Corvette se staly neodmyslitelnou součástí každého srazu. Dnes už zajímavé 
modely C3, takzvané CocaColy, se začínají příjemně množit. Úplně nejblíž stojí novější Corvette C5.

Chevy Camaro čtvrté generace, často označovaný jako Berlinetta, je následníkem někdejších muscle 
cars, Chevroletů Camaro ze šedesátých let. Zároveň však poslední model tohoto sportovního kupé, 
uznávaný příznivci pravých amerik a také poslední Camaro s atributy historického vozidla.

Centrální parkoviště pod vysokými topoly během dopoledne zaplnilo půl druhé stovky 
amerických automobilů. V popředí kalendářový Ford Ranchero Jardy Zvonaře.

Spanilá jízda měla zastávku na náměstí v Českých Budějovicích. Z ochozu Černé věžě vypadají 
i velké ameriky, jako malé Matchboxy.

Velmi zajímavý a u nás ojedinělý Beaumont je dalším dlouhodobě zdomácnělým kouskem. Ze 
své rodné Kanady k nám přijel na konci sedmdesátých let. Jeho první stanovištěm byl Kostelec 
nad Černými lesy, následovaly Poříčany a dodnes se pohybuje ve středních Čechách.

Černý Buick Wildcat 1966 je v naší republice od samého začátku. I Japonci si zřejmě 
potrpěli na luxusní velké a silné vozy. Důkazem je jeho dlouholeté působení na japonské 
ambasádě, a šťavnatá sedmilitrová véosmička s více jak třemi stovkami koní pod 
kapotou. Za dlouhá léta zdejšího pobytu několikrát změnil majitele, ale nikdy odstín.

Nádherný Chevrolet Chevel le ročníku 1971 dorazi l až z německého Norinberku 
– Fürthu. Zaslouži l si t ím cenu nejvzdálenějšího účastníka.
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 HARDTOP  SEDAN  SERIE  62  1959

Ve své době platil za vrchol technické vyspělosti, byl synonymem pohodlí 
a znakem prestiže. Dnes je sběrateli vyhledávaným a obzvláště ceněným 
veteránem. Ano, mluvím o vyjímečném automobilu Cadillac 1959, jednom z 
nejvhodnějších objektů k evokování vzpomínek na starou dobrou Ameriku, 
stejně jako pohled na newyorský Empire State Building nebo projížďka po 
legendární Route 66. Caddy 59 je však zároveň jediným americkým automobilem 
v celé historii motorismu, který měl tolik obdivovatelů a odpůrců najednou. 

S P L N Ě N Ý   S E N

Prodej vozů Cadillac v roce 1958 začal nepatrně stagnovat. Bylo třeba učinit náležitá opatření a 
oživit trh něčím novým. To se Cadillacu podařilo opravdu s nebývalým úspěchem. Rok 1959 se stal 
všeobecným mezníkem americké automobilové kultury a o Cadillacu to platí dvojnásob. Změny, 
kterými automobily prošly v tomto období, jsou nejpatrnější na povrchu karosérií. Dvorní návrhář 
společnosti Cadillac a duchovní „otec“ ploutví, dnes všem dobře známý Harley Earl, dal v tomto 
roce své fantazii volný průchod. Doba všeobecně ovlivněná leteckou technikou a Earleova touha 
přenést ji do designu automobilů, se zasloužily o ploutve dosud nevídaných rozměrů. Tyto stosedm 
centimetrů vysoké designerské prvky, měly za úkol navodit pocit síly a stability. Dvojice světel v 
každé ploutvi symbolizovala raketový věk, který právě vstupoval do podvědomí celého světa. Světla 
v chromem oplývajících náraznících imitovala proudové turbíny, kdy čtyřmi předními oválnými 
světlomety, jakoby vzduch vstupoval, a dvojicí zadních, se světly uprostřed, zase vystupoval 
ven. U modelu Fleetwood Sixty Speciál byste našli imitaci nasávání vzduchu ještě kapsou před 
zadním kolem. Obrovské plochy blatníků a kapot dodávaly vozu punc majestátnosti, tloušťka 
dveří zase vzbuzovala pocit bezpečí. Pozvolna zkosené panoramatické čelní sklo, spolu s celkově 
nižší a širší stavbou karosérie, byly dalšími znaky odlišujícími modely 59 od modelů předešlých 
let. Tyto atributy měly i vozy všech ostatních divizí GM a podobně se v tomto roce objevily i u 
Fordových a Chryslerových modelů. Koncem padesátých let se tak radikální změna stylingu, stala 
hlavním tématem celé „velké americké trojky“. Cadillac 1959 měl nově vyvinuté tlumiče pérování a 
zdokonalené servořízení. Snadná ovladatelnost a měkká komfortní jízda byly vlastnostmi, kterých si 
zákazníci na vozech Cadillac  vždy považovali. Modely roku 1959 je určitě nezklamaly. Pod rozlehlou 
kapotou se ukrýval vidlicový osmiválec s obsahem zvětšeným na 390 cu.i. (6396 ccm) a výkonem 
325 amerických koní. S ropnou krizí, která přišla za 14 let, tehdy nikdo nepočítal a tak průměrná 
spotřeba benzínu, pohybující se kolem 25 litrů , nikoho netrápila. Cadillaky vážící téměř dvaapůl 
tuny se po širokých amerických highway pohybovaly velice hbitě a přitom s maximální ladností. 
Pohupování a nakláněnění měly tyto vozy již v rodném listě, stejně jako pískání pneumatik při 
rychlejším průjezdu zatáčkou. Komfortní výbava se odrážela ve vyšší ceně, která se pohybovala od 
4892 dolarů za dvoudveřový hardtop kupé série 62, až do 9748 dolarů za devítimístný Fleetwood 75 Imperial Sedan. Jako třešničku na dortu nabítel Cadillac skvostný čtyřdveřový hardtop 
Eldorado Brougham, určený jen pár vyvoleným zákazníkům, kteří za každý z 99 vyrobených Broughamů 59 zaplatili 13075 dolarů. Ve výčtu cenových relací nelze opomenout dva modely 
kabrioletů. Levnější verze Convertible série 62, vyrobená v počtu 11130 kusů stála 5455 dolarů. Luxusnější a chromem bohatě zdobený Convertible Biarritz série 64, jste mohli mít za 7401 
dolar. Pro spoustu američanů, kteří jezdili v levnějších Chevroletech, byly tyto luxury cars pouhým snem. Avšak nejen lidé za velkou louží toužili usednout do vozu, který byl symbolem 
pohodlí a luxusu tehdejší doby. O Cadillacu 59 dlouho snil i náš kolega a jeden ze zakládajících členů klubu, Václav Semenec. Na reportáž o tom, jak to vlastně všechno vzniklo a kterak se 
Vendovi podařilo si svůj sen splnit, jsem se vydal do malé vesničky poblíž Hradce Králové. U šálku dobré kávy jsme zavzpomínali na staré časy u nás a představovali si, jaké to muselo být 
na sklonku padesátých let ve Státech, když v ulicích měst stály celé řady zaparkovaných křídláků. Václavovi se velké vozy líbily odjakživa a tak není divu, že americké full size mu časem 
nadobro učarovaly. Tehdejší nedostupnost jakýchkoliv jiných vozů, než byly Škodovky nebo Žigulíky, velká touha a mladická nerozvážnost, podporovaná naivitou, se dokonce  zasloužily 
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Čtyřdveřový hardtop sedan s motorem vpředu a pohonem zadních kol
Výroba:  General Motors Corporation USA
Rok výroby:  1959
Motor:  V8, 390 cu.i., litinový blok i hlavy, hydraulické   
  ovládání ventilů
karburátor: Carter AFB four barrel 
výkon:  325 hp @ 4800 rpm  (SAE)
kroutící moment: 430 lbs. ft. @ 3100 rpm  (SAE)
maximální rychlost: 119 mph (192 km/h)
spotřeba:  20-30 l/100 km
Převodovka: automatická třístupňová Hydra-matic
Kola:  ocelové ráfky s chromovanými poklicemi 6x15 palců
Pneumatiky: 235/75
Celková délka: 225“  (5715 mm)
Rozvor:  130“  (3302 mm)
Hmotnost: 4835 lbs  (2297 kg)
Obsah nádrže: 27,8 gal  (105 litrů)
Základní cena v roce 1959: 5080$
Standardní výbava: posilovač brzd, posilovač řízení, automatická   
  převodovka, dvourychlostní stěrače s    
  ostřikovači, zpětné zrcátko a olejový filtr.
Příplatková výbava: rádio (165$)
  elektrické ovládání předního sedadla (188$)
  elektrické ovládání oken (73$)
  klimatizace (474$)
Počet vyrobených kusů:  23461

(zdroj: M.S.&K.B. Standard catalog of Cadillac)

CADILLAC SERIE 62 HARDTOP SEDAN 6 WINDOW

o jednu kuriózní příhodu. Se svým kamarádem, oba coby studenti vojenské školy, napsali v roce 
1966 dopis do Spojených států, ve kterém požadovali poslání amerického auta. Na oplátku, že 
prý ho u nás budou propagovat a denně s ním jezdit. Většina z vás si jistě dovede představit, jaká 
byla reakce profesorů vojenské školy tehdejšího totalitního Československa, při zajištění tohoto 
dopisu, který se samozřejmě nedostal ani přes práh školy. Oba dychtiví propagátoři amerického 
způsobu života měli zaděláno na pěkný průšvih! 
Zaujmulo mě václavovo vyprávění z dob, kdy lidé stará a mnohdy zajímavá auta vyměňovali 
za nové Škodovky a Moskviče. Chtěli prostě jezdit v „moderním“ autě a svého starého krámu 
(jak svá ojetá auta mnozí nazývali), se co nejrychleji zbavit. Pojem veterán ještě nenabyl toho 
pravého významu a oni si vůbec neuvědomovali, že noví obyvatelé jejich garáží se zanedlouho 
promění v bezcenný šrot, zatímco stařečkové, které vystrčili na déšť, se postupem času stanou 
vzácnými a mnohdy vyhledávanými muzejními exponáty. A tak alespoň jeden příběh za všechny. 
Přišel jednou za Vaškem jeden známý a povídá:“Václave prosímtě ja bych potřeboval uvolnit 
garáž, koupil jsem si novou Škodovku tisícovku a mám tam takovej vrak, nevzal by sis ho, já bych 
za něj moc nechtěl?“. Z „vraku“ se nakonec vyklubal Mercedes 170 Cabrio v poměrně slušném 
a naprosto funkčním stavu. Stál už vystrčený na zahradě pod hruškou a díky stažené střeše do 
něj pršelo. V garáži byl zaparkovaný a naleštěný nový „litr“, zatímco na kožených sedadlech 
Mercedesu se povalovaly shnilé hrušky… Venda měl sto chutí chlapa zabít! Ten nevěděl co má. 
Dohodli se na patnácti stovkách korun československých a Vašek si Mercedesa ve vší spokojenosti 
odvezl domů. Takových případů se tehdy událo mnoho. Kdo měl trochu štěstí a cit ke starým 
autům, mohl si pořídit prakticky cokoliv. A tak se i Venda nechával zlákat a jezdil v mnoha 
vozech, leckdy i zvučných značek. Cadillac 1959 ho celá ta léta provázel životem jako krásný, 
ale nedostižný sen. Tenkrát si vůbec nedovedl představit, že by podobný vůz opravdu vlastnil. 
Léta však utíkala a utíkala. Změnil se politický režim a díky podnikání i možnosti. A tak, když 
se mu v roce 1995 naskytla příležitost koupit svůj vysněný Cadillac 1959, neváhal ani minutu. 
Vůz byl dovezen k nám do republiky ze Spojených států, jistým pánem z Ostravy, spolu s dalším 
Cadillacem 59 ve žluté barvě a zlatým Chevroletem Bel Air 1959. Provozován byl ve spodní části 
Kalifornie, poblíž arizonských hranic, díky čemuž netrpí korozí. Všichni skalní příznivci amerik si 
jistě pamatují tu velkou událost, když červená „padesátdevítka“ přijela v roce 1996 na jarní sraz 
do Nové Rabyně na Slapské přehradě. Akce pořádaná ještě starým klubem 1st Bohemian Us Cars 
Ovners Club, pod vedením Pavla Kopáčka, se tak stala vůbec prvním srazem, kterého se václavův 
Caddy zůčastnil. Od tohoto okamžiku jezdí téměř pravidelně na všechny akce starého i nového 
klubu a doufáme, že bude jezdit i nadále. Cadillac 1959 je neodmyslitelnou součástí velkého 
amerického snu. Snu o svobodě, nezávislosti, kráse i bohatství. Červený Cadillac hardtop sedan 
je splněným snem jednoho malého – velkého kluka z východních Čech.

Václav je šťastným majitelem červeného Cadillaku sedan 1959. Příští rok spolu oslaví deset let společného soužití.

Motorový prostor vyplňuje čistokrevná véosmička, v roce 1959 stále ještě prostá elektroniky a antiexhalačních elementů.

Ze zachovalého interiéru dýchá atmosféra konce padesátých let. Pod levým předním sloupkem je 
sdružený ovladač elektrického stahování všech oken.
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OBRÁZKY MODELŮ CADILLAC 1959 Z DOBOVÝCH 
MAGAZÍNŮ A SALES BROCHURE

Nejkrásnější a nejvyhledávanější model celé typové řady z roku 1959 - Eldorado Biarritz Convertible si nesčetněkrát zahrál v různých filmech 
a obývá garáž nejedné světově známé filmové hvězdy.

Většina modelů Fleetwood se vyznačovala bočními nasávacími 
kapsami a bohatší výbavou.

Typ karosérie označovaný jako čtyřoknový měl zadní část střechy s panoramatickým 
sklem, nazývanou „Flat-top“. Tímto zajímavým karosářským prvkem se vyznačovaly 
i modely ostatních divizí GM, jako např. Chevrolet, Buick nebo Pontiac.

Na obrázku z prodejní brožury lépe vyniknou tvary Sedanu DeVille s 
šestioknovou karosérií.

Model série 63 DeVille hardtop Coupé se pyšní nejladnějšími tvary 
střechy.
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INTERNET DOMA
V minulém čísle FullSize jsme vám mimo jiné přiblížili internetové adresy oficiálních i neoficiálních amerických klubů, působících 
v naší republice. Za posledních půl roku se seznam klubů ještě trochu rozrostl a tak vám předkládáme aktuální soupis:
www.americancars.cz   - internetové stránky našeho ČKMAA (Český klub majitelů amerických automobilů), které ještě
     nemají zcela konečnou podobu, ale kde již najdete historii klubu, aktuality a také minulé 
     číslo FullSize.
www.volny.cz/veteranuscar - 1st Veteran Us Car Club Praha v ČR (Z. Košárek)
www.autocar.cz   - Klub přátel US Cars (KPUC)
www.corvette.cz       - Czech Corvette Club
www.cadillac.cz           - stránky nového člena naší Asociace klubů amerických automobilů (AKAV) - Cadillac klubu 
     Česká republika, které mají trvale vynikající kvalitu.
www.1st-veteran-uscar.com - 1st Veteran Us Car Club Praha (J. Zvonař)
www.amcars.cz           - American Cars Club Brno (ACCBrno – P.Čáslava)
www.pontiac.cz           - Pontiac Club International, sdružující především majitele sportovních vozů 
     Pontiac Firebird & Trans Am, fungující prozatím pouze internetově.
www.sweb.cz/mustangriders - Mustang Riders klub
Zástupci dalších klubů ozvěte se na tel.: 777 646 314 nebo e-mail: fullsize@seznam.cz, rádi vaši internetovou adresu 
uveřejníme v příštím čísle FS.

www.usmotors.cz       - největší neklubový server, zabývající se amerikami v ČR.
www.V8.cz                - prozatím pouze inzertní stránky
www.uscarsvideo.wz.cz - internetová nabídka videokazet VHS ze srazů

A V ZAHRANIČÍ
V našem zahraničním internetovém putování tentokrát opustíme Maďarsko a podíváme se k našim polským sousedům. Po 
mém dlouhém a neúspěšném pátrání po slušných internetových stránkách „Made in Poland“, mě pomohl kamarád Marek 
Řezníček z Českého Těšína, který má Polsko přímo „pod okny“. Znovu obnovená a změněná adresa tedy zní  www.desoto58.
com  a stojí za to se na ní podívat! Podtitulek „American Classic and Mopar“ a zajímavé odkazy, dávají tušit, že bude co 
prohlížet. V rubrice inzerátů jsou auta rozdělená podle značek, což usnadňuje orientaci. Ke každému vozu najdete jednu 
až pět fotografií a objevíte i spoustu klasiky. Oldsmobile Dynamic 88 ročníku 1959 je k mání za 35000 zl. Chevy Camaro, 
přestavěný na pick-up Camaromino si majitel cení na 39900 zl.

V sekci „Historie“ je popis a fotografie dvaceti zajímavých vozů všech možných věkových kategorií (Dimaxion 1934, Edwards 
America 1955 apod). „Galerie“ je dále rozdělena na 6 zón. V MP3 zóně vás překvapí auta i se zvukovým doprovodem. Ve 
Funn zóně si můžete krom jiného prohlédnout Buick Electra 225 (1975), patřící kdysi rumunskému diktátorovi N. Ceaucescu. 
Největší dojem na mě udělal odkaz  „Amerikany v Polsce“, kde se vám objeví mapa Polska, rozdělená na jednotlivé okresy. 
Kliknutím na příslušnou oblast, vyvoláte seznam amerik s fotografiemi, v ní provozovaných. Po prozkoumání této stránky máte 
dojem, že v Polsku je daleko víc klasických amerik, než u nás. Z dalších adres stojí za nahlédnutí inzertní  www.autoamoc.
risp.pl  nebo velmi pěkná  www.V8city.pl  s podtitulkem „ZABAWKI DLA DUZYCH CHLOPCÓW“.  Takže pánové, příjemnou 
zábavu!

AAA          AMERICKÉ   AUTOMOBILOVÉ   ANEKDOTY
Mechanik v autoservisu GM. „Mám pro vás pane Evans špatnou i dobrou zprávu. Špatná je, že jsme váš Buick zapoměli 
zabrzdit, v první zatáčce prorazil svodidla a spadl ze stráně. A ta dobrá – měl přitom spotřebu jen 12,7 l/100km.

Johny musel odstavit svůj nepojízdný Oldsmobil v noci na ulici v Bronxu. Aby odradil případné zloděje, vyndal autorádio a za 
oknem nechal papír se slovy: „Nepojízdný, bez rádia, bez cenností, kufr prázdný.“ Ráno příjde vůz odtáhnout a vidí rozbité 
okno, pod volantem vytržené dráty a na papíře připsáno:“Jenom pro jistotu.“

Jede Coloney v Cadillacu Convertible a proti němu žena v Chevroletu. Když se míjejí, žena se vykloní z okénka a zařve: 
„Prase!“
Coloney nezaváhá a zařve za ní: „Děvko!“ Šlápne na plyn a celý rozpálený pokračuje v jízdě. V první zatáčce napálí do 
obrovského prasete stojícího uprostřed silnice…







14

NAVŠTÍVILI JSME FULLSIZEFULLSIZEFULLSIZEFULLSIZE

Konec května patřil opět našim moravským kolegům a 
jejich setkání, tentokrát pod názvem Spring Adventure 
Fulnek, konaném v prázdninové vesničce v Jerlochovicích, 
poblíž Fulneku. K tomuto účelu rezervovaný autokemp, se 
tak poslední květnový víkend změnil v parkoviště nabité 
americkými auty i střed dění amerického života u nás. 
Naše klubová výprava, která vyrazila z Luštěnic již v pátek dopoledne a 
po cestě posbírala několik dalších klubových členů, čítala celkem devět 
amerik, z nichž osm jelo po vlastní ose a jedna se vezla na podvalníku. 
Po zkušenostech z loňského roku, kdy nás příjemně překvapila pohodová 
až rodinná atmosféra srazu, jsme neponechali nic náhodě a zavazadlové 
prostory naplnili nakládaným masem a potřebami ke grilování, přibalili 
si pořádný ranec dobré nálady, nějakou tu lahvinku a teplé oblečení 
(bohužel ne všichni) a těšili se na večerní posezení. Hromadný příjezd 
naší kolony do autokempu zaznamenal i klubový kameraman Zbyňďa 
Pokorný, který ve spolupráci, tentokrát dvou reportérek, natočil celé 
víkendové dění a sestříhal do padesátiminutového záznamu. Páteční večer 
se nesl v duchu přátelských rozhovorů se starými známými, příjemného 
posezení u grilu a nevázané zábavy. Kvalitní ozvučení areálu v podání 
profesionálního DJ, se staralo o zábavu  na place i mezi chatičkami. 
Kolem půlnoci se na malém asfaltovém plácku uprostřed kempu začala 
míhat světla. Řev osmiválce a oblaka kouře ze spálené gumy zahalily 
přihlížející dav. Situace nabrala otáček a rozpoutala se „diskotéka na 
čtyřech kolech“. Několik amerik s neuvěřitelnou pravidelností objíždělo 
malé prostranství kempu a DJ vybíral stále adrenalinovější skladby. 
Vyvrcholením bylo vyhlášení soutěže o „rozbalení“  na autě vztyčené 
vlajky, jízdou po krátké rovince od pódia k bráně. V několika případech 
se to dotyčným „vlajkonošům“ podařilo. S houstnoucím provozem a 
zvyšující se rychlostí na malém oválku kolem kempu, bylo nutné tuto 
zábavu raději  ukončit a tak se také stalo. Veselí u našeho altánku s 
grilem však pokračovalo dál. Na „kutě“ šla většina výpravy až kolem 
čtvrté ráno.
 Ranní budíček od jednoho našeho klubového kolegy (nebudu jmenovat), 
který večer odpadl jako první, nás postavil na nohy rychleji, než bylo 
zdrávo. Slunečné ráno však lákalo k prohlídce dalších přijíždějících 
amerik, kterých pořadatelé napočítali celkem 102, takže jsme se brzy 
vzpamatovali. Družné rozhovory kamarádů a známých, v přítomnosti 
stovky naleštěných amerických krasavců, se staly hlavní náplní 
sobotního dopoledne. Po dobrém obědě se velká většina osazenstva 
kempu přemístila na náměstí do nedalekého Fulneku. Kolona spanilé 
jízdy byla dlouhá téměř na celou vzdálenost od kempu až po náměstí. 
Kulturní program ve středu města byl po zkušenostech z minulého roku 
zkrácen na minimum. Návrat do kempu letos neznamenal slunění u 
bazénu, jako v loňském roce, neboť jeho provoz ještě nebyl zahájen. 
Popravdě řečeno, nikomu to určitě nevadilo, protože s přibývajícími 
hodinami se ochlazovalo a víc než plavky, přišly ke slovu svetry. 
Odpolední a večerní program se pořadatelé snažili připravit v novém 
stylu. Soutěž o miss a missáka srazu, jakožto zlatý hřeb večera, však 

AMERIKY & KAMARÁDI & POHODA 

SPRING  ADVENTURE  FULNEK

Branou autokempu projíždí Ford Super de Luxe 1947, nejstarší amerika srazu.
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naprosto zkrachovala. Jednoduché vysvětlení – česká mentalita se s 
tímto druhem zábavy neztotožňuje. Za čas promarněný přípravami 
se pořadatelům tímto omlouváme. K zániku zmíněné soutěže jsme 
totiž přispěli svým „bojkotem“ i my. Následovalo vyhodnocení 
tradičních soutěží o nejvzdálenějšího účastníka, nejstarší ameriku 
a vůbec nej nej ameriku srazu. Jako účastník, který vážil nejdelší 
cestu, byla vyhodnocena celá naše luštěnická výprava. Zaslouženým 
oldtimerem setkání se stal černý Ford Super de luxe z roku 1947. 
S určením nej nej ameriky to porota neměla jednoduché. Nakonec 
zvítězil bílý Cadillac Eldorado Convertible 1976. Předání cen a pohárů 
odstartovalo další bod programu, kterým byla tombola. Nebývalý 
zájem o výherní kupóny způsobil jejich téměř okamžité vyprodání. 
Chvíle napětí střídaly radostné okamžiky výherců. Těšili jsme se 
na první cenu – obsáhlou enciklopedii amerických vozů, ale nikdo 
z naší výpravy tolik štěstí neměl. Tombola svůj účel splnila, lidé se 
bavili a dobrá nálada se šířila areálem. Na pódiu začala hrát kapela 
a přilákala i pár odvážlivců k tanci. Chladné večerní počasí však lidi 
víc než na parket, táhlo do restaurace a k teplu ohně. U rozpáleného 
grilu prožila zbytek večera i naše výprava. Kapela zaslouží pochvalu, 
protože i takto osamoceně vydržela hrát skoro do jedné hodiny. 
Nedělní ráno překypovalo sluníčkem a tvářilo se, jako by vše mělo 
dál pokračovat. Nastalo však balení a loučení s kamarády. Na náš 
odjezd jistě nezapomenou zaměstnanci blízké benzinové pumpy, 
kde jsme se zastavili načerpat „Premium Fuel Grade“ do nádrží 
našich miláčků. Kolonu devíti amerik, z nichž osm hasilo svou žízeň, 
tu asi ještě neměli. Přátelské prostředí fulneckého srazu nás opět 
nezklamalo a už teď se těšíme na jaro 2005 v Jerlochovicích.

Titul nej nej nej amerika srazu, získal tento pečlivě zrenovovaný Cadillac Eldorado 
Convertible 1976.

Na „velká auta“, okupující fulnecké náměstí, se přišly podívat stovky domorodců.

Náš klubový kameraman Zbyňďa Pokorný se svou zvědavou reportérkou, při jednom
z náhodných rozhovorů.

Sobotní odpolední pohoda u grilovacího altánku se mnohým protáhla až do nedělního 
rána.
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PŘEPRAVA  AMERIK  OD  VÝROBCŮ  
K PRODEJCŮM  PŘED  PŮL  STOLETÍM    


V minulém čísle jsme se prostřednictvím dobových fotografií 
ocitli přímo u výrobních a kompletovacích linek amerických vozů 
50. a 60. let.  Obrázky z montážních hal dnes vystřídají fotky 
trucků s patrovými přepravníky, které převoz nově vyrobených 
amerik do prodejních showroomů zajišťovaly ve většině případů.
Ve vnitrozemí spojených států silniční způsob dopravy zcela převažoval. Větší 
vzdálenosti, hlavně v Kanadě, pak vozy překonávaly po železnici. Cestu ke 
vzdáleným evropským zákazníkům musely ameriky absolvovat v útrobách 
lodí. Poslední kilometry před cílem, však opět trávily na nájezdových plošinách 
silničních přepravníků, kde cestovaly ve čtyřech, jindy v pěti nebo dokonce 
sedmi na jednom návěsu. Někteří výrobci přitom kladly důraz na „vybrané“ 
zacházení se svými luxusnějšími modely. Zatímco obyčejné, levné sedany 
naložily „jen tak“, drahé kousky převážely jako v bavlnce. Příkladem za všechny 
byl tehdejší president Lincoln Motor Car Company: Edsel Ford (syn Henryho 
Forda), kde láska k umění se zasloužila o jeho zvláštní přístup ke svým vozům. 
S osobním zaujetím dohlížel nejen na jejich vzhled a technickou dokonalost, 
ale i na způsob transportu a skladování. Automobil byl v očích Edsela Forda 
uměleckým dílem a podle toho se k němu choval. Trval na tom, aby každý 
Lincoln, podstupující lodní transport, byl uzavřen v papírovém obalu a dále pak 
v prachotěsném železničním vagónu. Stejně jako dříve Lincoln Zephyr, tak i 
každý model Mark II, opouštěl továrnu ve vlněném potahu. Jaký to kontrast se 
způsobem přepravy a skladování našich osobních vozů počátkem 70. let. Můj 
tatík si tehdy pořídil dlouho vysněnou Škodu 100, na kterou však již při koupi 
dostal slevu, protože měla zkorodovaný  nárazník. Tak dlouho stála někde uskladněná na dešti, až „kvalitní“ chromy nevydržely. Situace u nás, následující po pár 
letech, byla ještě horší. Jako školou povinný mám v paměti rozlehlé skladovací plochy Mototechny, k prasknutí přeplněné zaprášenými „stodvacítkami“. Půl roku 
i rok je coby nehybné stárnoucí stroje zkrápěl kyselý déšť. Škodovky stály i na letišťních plochách různých měst, kde také trpně čekaly na své majitele. Ti poté v 
němém údivu sledovali, jak jim koroze nového vozu vzkvétá před očima… Karoserie vyrobené z nekvalitního plechu, mnohdy orezlé ještě před lakováním, tak proti 
ní neměly sebemenší šanci. Dost už o Škodovkách! Přestože našemu národu udělaly nemalou službu, budeme se raději bavit o imperialistických a vykořisťovanými 
dělníky stavěných amerikách. A přejdeme rovnou ke značce určené majetným američanům. Cadillac je nositelem mnoha a mnoha prvenství i revolučních 
technických řešení. V osmdesátých letech se výrazně zviditelnil naprosto neobvyklým způsobem dopravy karosérií pro svůj model Allante až z daleké Evropy. Ty byly 
totiž vyráběny v italské karosárně Pinninfarina, odkud pochází i jejich styling. Hotové a nalakované karosérie dopravovala do Detroitu speciálně upravená letadla, 
vždy ve dvou na sobě a pečlivě zabalené. Na letišti byly pak překládány na zvláštně upravené a uzavřené kamiony, taktéž ve dvou patrech nad sebou. Pravdou 
zůstává, že požadovaná luxusní image se nedostavila a vůz, který byl přímým konkurentem Mercedesu SL, se neprodával nejlépe. Dnešní vlastníci Cadillacu 
Allanté si však pochvalují jeho exklusivitu, která je zčásti důsledkem omezené výroby. Ta představovala zhruba tři tisíce kusů ročně po dobu několika málo let.

Před naloženými a k odvozu připravenými Pontiaky 1963, s pořadovými čísly na bocích 
karoserií, se nechal vyfotit i tehdejší generální manažer divize Pontiac: E.M. “Pete“ Estes.

Rok 1964 znamenal zrození Barracudy, přímého konkurenta fordova Mustangu. 
U Plymouthu vládlo všeobecné nadšení. Nápisy na přídích tahačů hlásají: 
Varujeme! Na palubě jsou Barracudy

Střídání stráží. Jeden z přistavených trucků odváží karoserie Ramblerů bez podvozků 
a motorů k dalšímu kompletování. Úplně vzadu je naloženo vzácné kupé Marlin 1966. 
Přes ulici už stojí druhý tahač s prázdným návěsem, připravený k odvozu další „várky“

V sedmdesátých letech se objevil 
velice neobvyklý systém přepravy 
nových automobilů Vert-a-pack. 
Vagón společnosti Southern Pacific je 
nakládán automobily koncernu Ford 
(nejspíš F.Maverick nebo Mercury 
Comet). Vozy budou cestovat po 
železnici ve svislé poloze, střechami 
otočenými k sobě! Zůstává mi 
tajemstvím, co se v té poloze 
stane s pohonnými hmotami, popř. 
brzdovou a chladící kapalinou, když 
auta na výklopné nájezdy evidentně 
najížděla vlastní silou. V pozadí 
je vidět upravený nakladač, který 
hydraulickým ramenem nadzvedává 
a překlápí vždy trojici nájezdů s 
připevněnými automobily. Výška 
železničního vagónu musela činit 
minimálně 6 metrů.
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Nádherný pohled na nová Toronáda 1966. Za povšimnutí stojí zajímavé řešení „lámání“ návěsu. Zadní část Oldsmobilu za kabinou, se při zatáčení tahače téměř třela o kapotu druhého vozu 
za ním. Prostorově efektivní rozmístění umožňovalo přepravu až sedmi dlouhých sportovních modelů najednou. Nízká světlost podvozku návěsu svědčí o dobré kvalitě tehdejších komunikací.

Pět Buicků LeSabre, Electra či Invicta ročníku 1959 už pádí k prodejním 
showroomům, kde na ně čekají šťastní zákazníci. Vpředu nahoře je Convertible.

Přepravu nových aut po železnici známe i od nás. V Kanadě má tento způsob trochu jinou dimenzi. Na třípatrový 
železniční vagón kanadských státních drah se vejde celkem 18 automobilů, které na něj najíždějí ze speciálních ramp.

Tahač návěsů Chevrolet s přepravníkem plným Chevroletů fullsize ročníku 1968. Těžko 
říct, k čemu vlastně rampa s dotekovým zařízením sloužila. Možná měla kontrolovat výšku 
naloženého přepravníku, nebo jen počítala, kolik návěsů opouštělo montážní závod.

Přepravník naložený velkými fordovými modely z roku 1957 čeká na povolení k výjezdu z továrny.

Zmenšený model neznámého výrobce, inspirovaný předchozí soupravou.

Závidím lidem, kteří zažili Ameriku před půl stoletím! Na obrázku z těchto let vidíte víc jak 50 tahačů s návěsy, připravených k naložení novými Fordy 1957. Nedovedu si 
představit, jak zmateně bych na přeplněném nádvoří pobíhal, abych si všechny prohlédl. Škoda, že dnes jich bude převážná většina ve šrotu, stejně jako jejich převozní 
„dostavníky“. Neúprosný, ale spravedlivý čas však ubíhá všem stejně a tak i tato impozantní auta, po letech provozu a mnohdy strastiplného života, skončila nakonec v prachu…  
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 C R A S H
Americká auta vždy patřila k nejbezpečnějším vozům na silnicích. Robustní konstrukce karosérie s 
bytelným rámem a v neposlední řadě samotná velikost a hmotnost je předurčovala k větším šancím 
ve srovnání s ostatními účastníky nehody.
Klasické ameriky z 50. a 60. let byly v porovnání s evropskými a japonskými vozy té doby, opravdu o mnoho bezpečnější. 
To, co dávalo jejich osádce větší šanci na přežití při případné havárii, byla právě jejich hmotnost a velikost. Jak ale 
tyto vozy dopadnou při havárii s rovnocenným „protivníkem“, popřípadě ještě větším truckem, vám přiblíží následující 
dobové fotografie. Věřte mi, že netrpím morbidními sklony. Pomyšlení na strastiplné příběhy zúčastněných lidí ve mně 
vyvolává nepříjemné pocity, ale i takovéto obrázky mohou být ponaučením. Pasivní bezpečnost však dnes již nestačí! 
Šedesátá léta jsou nenávratně pryč a bezpečnost dnešních vozů je jedním z kladů moderní doby. Stala se totiž nutností, 
vzhledem ke stále rostoucí hustotě provozu a zvětšujícím se cestovním rychlostem. Dnešní auta jsou bezpečnější i 
při menší hmotnosti a tenčím plechům. Díky propočítaným deformačním zónám, ověřovaným při stále náročnějších 
bariérových zkouškách, výztuhám dveří a aktivním bezpečnostním prvkům, v podobě airbagů či pyrotechnických napínačů 
bezpečnostních pásů, mnohdy předčí své těžší a daleko větší předchůdce. I dnes však stále platí, že čím větší a těžší 
je váš vůz stejné generační kategorie, tím bezpečněji se pohybujete. Ať tak nebo tak, jezděte opatrně, ohleduplně k 
ostatním a počítejte s chybou toho druhého! Následující obrázky pak zůstanou jen archivním materiálem.

Další, neméně 
kuriózní havárie 
z n á z o r ň u j e 
C h e v r o l e t 
Styleline Deluxe 
1950, jehož 
řidič nezvládl 
v noci řízení a 
projel výlohou 
až do obchodu 
s hračkami. 
Pro sběratele 
starých modelů 
autíček je 
zajímavá pravá 
fotografie, kde 
Chevy zaparkoval přímo vedle regálu s celou kolekcí, dnes již 
velice vzácných a vyhledávaných modelů Dinky Toys.  

BOURAČKY ...

D e S o t o 
F i r e d o m e 
1953 bylo 
po nárazu 
do pravého 
kola tahače 
t r a i l e r u 
odhozeno o 
několik délek 
s t r a n o u . 
Tahač se 
„ u z a v ř e l “ 
okolo návěsu 
o víc jak 
90 stupňů. 
Havárie se 
stala zřejmě 

Ojetý Ford 
Galaxie Starliner 
hardtop coupe 
1960 po havárii 
s těžkým 
truckem dopadl 
p o d s t a t n ě 
hůř. Zcela 
zdemolovaný, 
roztrhaný pravý 
bok a zadní 
kapota ukazují 
špatný stav vozu 
před havárií. 
Zadní čelo se 
díky korozi 
lehce oddělilo 

někdy kolem roku 1953, neboť čtyřdveřový sedan ještě září novotou. 
Celistvé čelní sklo a neporušený prostor pro cestující svědčí o dobré 
konstrukci vozu

od podlahy kufru. Truck po nárazu skončil v břehu řeky, přičemž zpřetrhal 
lanová svodidla podél silnice. Jedním z lan je přetažen i Starliner.

Zimní havárie dvou 
sedanů s kuriózními 
následky. Jeden 
z vozů dostal na 
zledovatělé vozovce 
smyk a v hodinách se 
do sebe oba vzájemně 
zakously. Pravý zadní 
blatník Cadillacu Series 
62  ročníku 1952 
se  zapíchl do levého 
zadního blatníku 
Plymouthu Belvedere 
1954 a zůstal na něm 
„pověšený“ i s celým 
neporušeným světlem. 
Cadillac přišel také o 
zadní kolo i s kusem 
nápravy a o zadní dveře a nárazník. Z obrázku je patrné, že i zde sehrála svou roli postupující koroze karosérie.
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   Z L A T Ý  P R A C H   

Golden dust – zlatý prach nám připomínají polorozpadlé vraky starých klasických amerik. Pro většinu 
„normálních“ lidí jsou to jen hromady bezcenného rezavého šrotu, pro nás tak trochu poklady… 

Dnes vám nabízím slíbené pokračování z mých výprav po autohřbitovech a vrakovištích. Některé záběry opět vyvolávají 
pocit dalekých krajů, ale nenechte se zmást, jsme stále v Evropě. Amerika je od těchto míst vzdálená několik tisíc mil! 
Fotografie pořízené na prastarém vrakovišti poblíž švýcarského Bernu, mám v albumu již osm let. Přesto si myslím, že 
stáří jim na zajímavosti neubralo a poskytnou vám i tak nevšední zážitky. V Čechách totiž nikde nic podobného neuvidíte, 
přestože vraků máme dost a dost.
O existenci tohoto hřbitova jsem věděl spoustu let před jeho první návštěvou. Jeden můj známý, který měl možnost již za 
hluboké totality občas vycestovat do zahraničí, mě o něm vyprávěl už kdysi dávno. Přestože jsem se v inkriminované části 
Švýcarska pohyboval pár let po revoluci hned několikrát, na ono vytoužené místo se dostat, mi bylo dopřáno až na podzim 
roku 1996. Ne, že bych se o to nesnažil, ale nebudete mi věřit, vrakoviště a ani vesnici, ve které se nachází jsem nenašel. 
Až na několikátý pokus a hlavně pomocí podrobnější mapy (zmiňované místo na dvou mapách ze tří vůbec není) jsem jej 
konečně objevil. To co mi bylo kdysi vyprávěno a líčeno a čemu jsem už skoro přestával věřit, se stalo skutečností. Zhruba 
na dvouhektarové ploše se nachází průřez všeho, co velká americká trojka vyprodukovala od počátku 40.let do doby 
nedávno minulé. Několik stovek amerických klasiků tu stojí pod širým nebem, mnohé s koly zabořenými až po nápravy v 
hlíně. Jejich dnes již prorezlé karosérie pokrývá vrstva mechu a zetlelého listí. Některá auta se sem dostala jako nepojízdná 
či havarovaná, ale převážná většina kdysi evidentně přijela po svých. Někdejší majitelé je nejspíš odložili pro jejich stáří 
nebo „nemodernost“. Těžko říct zda jim novější japonské či evropské vozy posloužily stejně dobře, ale rozhodně by si tato 
auta zasloužila lepší osud! Jenže svět už je takový, dobro oplácí zlem! A tak tu tito věrní sluhové bez povšimnutí postupně 
chřadnou a umírají. Jejich konec je tak  neodvratný, neboť každý rok se tloušťka plechu jejich karosérií ztenčuje a koroze 
vykonává své ničivé dílo. Alespoň trochu víc štěstí měly ameriky uskladněné pod několika málo přístřešky. Najdeme mezi 
nimi i neobyčejně zajímavé kousky jako dlouhou limuzínu Cadillac z konce třicátých let, která však díky svým rozměrům i tak 
neunikla nepřízni počasí – celý předek je vystrčen mimo střechu a  na kapotu, i chromem kdysi oplývající nárazník, dlouhé 
roky kape voda. Pohled do interiéru tohoto skvostu ve mně vyvolal nepopsatelné pocity. Pohodlné zadní sedadlo s loketními 
opěrkami v přepážkou odděleném prostoru, kdysi nejspíš hostilo nějakou váženou osobnost nebo zámožného obchodníka. 
Dnes pod nánosem prachu slouží coby myší obydlí…! Vpředu u řidiče je atmosféra ještě srdceryvnější! Tříramenný volant, 
kdysi pravidelně leštěný koženými rukavičkami se nyní ztrácí pod vrstvou pavučin, táhnoucích se jako těžké rybářské sítě 
přes celou přístrojovou desku. Nepopsatelně smutný je pohled na zřejmý konec tohoto velikána tehdejšího automobilového 
průmyslu! Ani pohled na ostatní zaparkované vozy není radostný. Lze tu vidět dlouhou řadu amerik z druhé poloviny 
50.let s třídílným zadním oknem, vyrovnané jedna vedle druhé. Zádě těchto klasiků taktéž omývá déšť a každoroční sníh. 
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Dvojice sedanů Oldsmobile a Dodge z počátku padesátých let na tom bude nejlépe. Jejich místo uprostřed přístřešku skýtá 
nejdokonalejší ochranu před vlhkostí. Stejně dobře si vede více jak padesátiletá odtahovka Studebaker, otevřený nákladní 
Dodge , jako vystřižený z korejské války a pár evropských vozů stejné doby. Všechny tyto před deštěm ukryté relikvie, 
pokrývá několikamilimetrová vrstva prachu a špíny. Vrakoviště je běžně nepřístupné a tak není, kdo by tyto zapomenuté 
monumenty oprašoval, byť jen svou blízkou přítomností. Prostě tu spí a spí už několik desítek let bez povšimnutí. Valná 
většina amerických i evropských vozů však stojí na dešti. Nemohl jsem přehlédnout křídláky Chevrolet 1959 a 1960 s 
rozbitými okny a interiéry plnými listí, nabouraný Cadillac 1958 či vegetací doslova pohlcený Packard Patrician 1956. Na 
střeše jednoho z již dávno zatracených kousků, pak ční čtyřdveřový Chevrolet sedan 1957, jako právě odhalený pomník. 
Slávu poloviny šedesátých let připomíná několik Chevroletů 1966 a dvoudveřový Buick Electra z téhož roku. Všechny v 
nejvyšším stádiu rozkladu a většina opět bez oken. Stejně zbídačená je i hororová „Krystýna“ (Plymouth 1957), původně 
v bílozlaté kombinaci, dnes její povrch pokrývá centimetrová vrstva mechu a rez s občasným zbytkem barvy a kovu.  
Společnost jí dělá někdejší král silnic Buick Roadmaster z počátku 50.let s třídílným zadním oknem. Všechny zajímavé typy 
nelze z prostorových důvodů ani vyjmenovat, neboť by jejich výčet zaplnil celou jednu stranu A4. Ať tak , či onak, většině 
zde se nacházejících vraků už nikdo nepomůže. Na jedné straně nám může být líto, že vlhkost a listí vykonávají jejich 
pomalý zánik, na druhou stranu je mohl postihnout trest nejvyšší a ortel mohl být vyřčen již před lety – „do lisu“. A tak 
buďme vděčni, že se dochovala alespoň jejich torza a my se můžeme pokochat liniemi krásných tvarů karosérií a alespoň 
v mysli se přenést do doby, kdy ještě neohroženě brázdily silnice všech kontinentů a oslňovaly svojí krásou i dokonalostí. 
Zavřete oči a zkuste snít se mnou…

Plymouth Fury Sport Coupé Hardtop z roku 1961 stojí na 
okraji hřbitova a jeho transport by proto nebyl nemožný. 
Stav je však špatný, při bližší prohlídce zjistíte nepoužitelnost 
karosérie a všech plechových částí. O plíseň a celkovou 
devastaci interiéru se starají zčásti stažená okénka po dobu 
několika dlouhých desetiletí. Vedle stojící Mercury Cougar 
1968 na tom není o mnoho lépe.

Fury sem pravděpodobně přijel vlastní silou. V motorovém 
prostoru je všechno jak má být. Dobový akumulátor ze 60.let 
je stále připojen. Dvěstětřicetikoňová véosmička o obsahu 
necelých 318 cu.i krmená dvoukomorovým Carterem, se už 
ale nejspíš točit nebude.  Odhaduji, že tu stojí 30.let.

Skvostné tvary dvoudveřového kupé se mimo jiné vyznačovaly 
zadními světly v oddělených „tryskách“. Karosérii zdobilo 
velké množství hliníkových lišt a znaků.

Vedle torza fantomasova Citroënu zarůstá Ford Thunderbird 
ročníku 1958 popř.1959. Za ním napravo vykukuje Plymouth 
Plaza 1956 dvoudveřový sedan s poničenou střechou od 
jeřábu. V pozadí jeden z přístřešků, pod nimiž některé vozy 
přečkaly ve slušném stavu až do dnešních dní. Tento je navíc 
přeplněn náhradními díly. 
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Není divu, že 
luxusní sedan 
Opel Diplomat z 
počátku 70.let 
(zcela vlevo dole) 
má kola zabořená  
hluboko do 
podběhů, na 
svých bedrech 
totiž nese vrak 
Porsche 928, na 
němž jako král 
trůní poměrně 
vzácný britský  
Jaguár z roku 1936 s koly uchycenými centrálními maticemi. Sousední Big 
Mac se skládá z Mustangu 1969, Plymouthu Duster sedan z roku 1970, a 
zcela nahoře poznáváte Camaro Berlinettu Targa. Na střeše mikrobusu pak 
nesedí nikdo jiný, než kopřivnický Tatraplán!
Z á k l a d e m 
sendviče vlevo je 
neidentifikovatelný 
a m e r i c k ý 
sporťák  ze 
70.let, uprostřed 
zrezivělé a 
mechem porostlé 
Camaro 1971, 
na vrcholku pak 
Pontiac Grand 
Am pillared 
Hardtop Sedan 
z roku 1975. 
Vzadu je lépe zřetelný, již zmíněný Jaguár z předního pohledu.

Najdeme tady 
i z á s t u p c e 
e v r o p s k ý c h 
au t omob i l e k . 
Toto je „oddělení“ 
Opel a Simca. 
Opel Rekord 
z roku 1959 
(uprostřed) nese 
neklamné znaky 
americké módy. 
Panoramatické 
čelní sklo a 
spoustu chromu 

často doplňovalo dvoubarevné lakování. Vpravo novější model z počátku 
šedesátých let. Opodál mimo záběr stojí torzo německého automobilu Glas 
1700 GT z druhé poloviny 60.let s karosérií od Carrozzeria Frua.

Nádherně kulaté 
jsou tvary vozů 
ze 40.let. Pod 
vrstvou listí 
tu vedle sebe 
o d p o č í v a j í 
americká i 
evropská auta 
všech zajímavých 
ročníků. Sedmý 
v řadě stojí 
Oldsmobile 98 
four-door sedan 
kolem roku 

1953. Za ním pak cosi amerického s velmi předimenzovanými proporcemi, 
ne nepodobnými sedanům Kaiser-Fraser z konce čtyřicátých let.

Ford Mustang 
GT Fastback 
ročníku 1966. 
Chybí mu motor 
i převodovka, ale 
karosérie není 
kupodivu až tak 
shnilá, přestože 
na ní každoročně 
zetlívá hromada 
listí a vůz stojí na 
trávě. Rozbitým 
bočním oknem do 
interiéru občas 
prší, ale nechybí původní tříramenný volant s dřevěným věncem a originální přídavné 
přístroje vedle sloupku řízení. Sedadla působí jako kožená a zcela nepochopitelně 
odolávají letitým výkyvům počasí. Tak tohoto Divokého koně mi bylo opravdu líto!

Zcela zničený, 
č á s t e č n ě 
rozebraný a 
léty prorezlý 
Pontiac Grand 
Prix  1964 se už 
svého zachránce 
n e d o č k á . 
Tento dnes již 
č t y ř i c e t i l e t ý , 
kdysi nádherný 
d v o u d v e ř o v ý 
hardtop už jen 
trpěnlivě čeká na 

svůj neodvratný konec. Osmimístné kombi Chevrolet Chevelle Malibu Classic 
Wagon z roku 1977 je na tom o mnoho lépe, přinejmenším by mohlo sloužit 
jako zdroj náhradních dílů.

Tak tohle je jeden 
z mých favoritů!   
Psal se rok 1962 
a k zákazníkům 
vyjel nefalšovaný 
Full size - Pontiac 
Bonneville Vista 
Hardtop. K 
nejbohatší možné 
výbavě, jaká jen 
mohla kohokoli 
napadnout, si 
vybírali ze šesti 
n a b í z e n ý c h 
véosmiček. Nejslabším agregátem byl třistakoňový V8 389 cu.i se čtyřbarelovým 
Carterem. Jednou z možných variant bylo i sání s trojicí dvoukomorových 
karburátorů. Vrcholem pak V8 421cu.i se dvěma obrovskými čtyřbareláky a 
výkonem 405 amerických koní. Co se ukrývá pod rozlehlou kapotou tohoto 
Bonneville jsem nezjistil. Celá přední část je zasypaná hromadou starých 
pneumatik. Na střeše vytrvale parazituje AMC Eagle. 

Bonneville zezadu. 
Typický Full 
size s dlouhým 
zadním převisem 
karosérie má 
všechny atributy 
silničního křižníku 
první poloviny 
šedesátých let.  
Úchvatné tvary 
zadního bumperu 
s integrovanými 
svítilnami už 
však pozbyly 

lesku. Není divu! Dlouhé roky tu nehnutě stojí vzdor všem útrapám, vystaven 
nepřízni počasí, bez náznaku naděje na lepší budoucnost. Jeho místo by mělo být 
důstojnější, ikdyž už jistě netoužil sloužit denně svému pánovi.  Při své první cestě 
ze showroomu v lesku chromu a nového laku, když nedočkavý majitel spokojeně 
vychutnával jeho pohodlí a sílu, si svou budoucnost představoval určitě jinak. Proto 
nedopusťte, aby vaše amerika dopadla podobně, jako tento žalující Bonneville!

Na závěr jednu informaci. Záběry, které vidíte na fotografiích, dnes již pomalu přestávají být skutečností. Letošní zprávy z 
tohoto vrakoviště mluví o likvidaci či prodeji některých kusů. 
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VÍTE CO SE SKRÝVÁ
V NÁZVU VAŠEHO VOZU ?

Klasické ameriky si na nedostatek nápisů a znaků na karosérii nemohou stěžovat. 
Dodge Polara Custom Royal Sedan z roku 1959 je jimi přímo ověšený. Nápis Dodge 
s erbem v masce, královská korunka ve špičce předního blatníku, Custom Royal 
v začínající ploutvi na zadních dveřích a Dodge s korunkou na  obrovském víku kufru.

Jména klasických automobilů vznikala pomocí nejrůznějších pramenů a indicií. V názvu se leckdy 
zrcadlí hrdinové přítomné i dávné doby, historické události a v neposlední řadě zkratky vystihující 
charakter danného vozu. Častým námětem bývaly taktéž názvy měst nejrůznějších koutů světa, 
jména zástupců fauny i flóry a vzdálených vesmírných těles.

Jména jednotlivých typů vozů vyvolávají mnohdy až nadpozemské 
pocity a jejich uměle vytvořená spojení zdánlivě nedávají smysl. 
Také ameriky se honosí zajímavými názvy, jejichž rozluštění může 
být pro mnohé z vás zajímavým poznáním. Věřím, že jméno svého 
automobilu má každý majitel důkladně probádané a dostatečně 
odůvodněné. K etymologickému objasnění těch ostatních názvů, 
rozmístěných na nejrůznějších částech karosérií a v interiérech 
uscars, coby krasopisem psané nebo v rámečku uzavřené plastické 
nápisy, vám poslouží následující Slovník jmen amerik. S jeho pomocí 
se vám třeba podaří najít spojitost jména s tvary či posláním 
příslušného vozu a objasnit tak důvody pojmenování. Ne v každém 
případě je to však možné. 
Názvy jsou abecedně srovnané s uvedením značek, které je používaly, 
u některých i s rokem prvního objevení. Snažil jsem se vybírat jen 

ty nejzajímavější, proto slovník není a nemůže být úplný. Sbírání informací tohoto typu bývá leckdy 
komplikované a nelze je stoprocentně ověřit. Několikrát jsem se setkal s naprosto rozdílným výkladem 
jednotlivých zdrojů, proto vás prosím o shovívavost při objevení případných nepřesností. 
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A
ACCLAIM (Plymouth 1990) – aplaus, potlesk
ACE (Willys 1952) – eso
ADVANCED (Nash 1925) – pokročilý, vyspělý
ADVENTURER (De Soto 1956) – odvážný dobrodruh
AEROSTAR (Ford) – umělé angl. slovo „aerohvězda“
AIRFLOW (Chrysler 1934) – proudění vzduchu (první vůz koncernu Chrysler 
s aerodynamickou karosérií)
AIRFLYTE (Nash) – vzdušný let
ALLANTE (Cadillac 1986) – řecky Jesen obecný (kaprovitá ryba), historické 
město v Makedonii
AMBASSADOR (Nash 1933, Rambler) – velvyslanec (symbol prestiže)
AMX (AMC 1968) – pojmenováno ve zkratce podle Show Car „American
Motors Experimental“
ARIES (Dodge 1981) – souhvězdí Beran
ASPEN (Dodge) – město v USA (Colorado)
B
BARRACUDA (Plymouth) – dravá mořská ryba
BEARCAT (Stutz 1911) – medvědí kočka
BEL-AIR (Chevrolet 1950) – předměstí Los Angeles
BELVEDERE (Plymouth) – čtvrť v Los Angeles
BERETA (Chevrolet 1987) – italská značka zbraní
BIARRITZ (Cadillac) – francouzské lázeňské středisko
BISCAYNE (Chevrolet 1958) – floridský národní park
BLAZER (Chevrolet) – sportovní sako
BONNEVILLE (Pontiac) – místo na Solném jezeře (Utah), kde se na solné pláni 
konají rychlostní rekordní jízdy
BRONCO (Ford) – divoký koník
BROUGHAM (GM, Ford, Chrysler) – typ uzavřeného kočáru
BUSINESS (všeobecně typ karosérie) – business coupé – dvoudveřové coupé, 
ve většině případů s krátkou kabinou a dlouhou zádí
C
CALAIS (Cadillac) – francouzský přístav na La Manche
CAMARO ( Chevrolet 1967) – španělsky název druhu mořského korýše
CAPRI (Lincoln, Mercury) – italský ostrov v Neapolském zálivu, lázeňské 
středisko
CAPRICE (Chevrolet 1965) – rozmar
CARAVELLE (Plymouth) – karavela = menší rychlá oceánská plachetnice z 
13.až 17.století
CARIBBEAN (Packard 1953) – karibský
CATALINA (Pontiac) – španělsky Kateřina, ostrov a záliv Santa Catalina mezi 
Los Angeles a San Diegem
CAVALIER (Packard 1953, Chevrolet 1982) – jezdec, rytíř, kavalír
CELEBRITY (Chevrolet 1982) – hvězda, celebrita, proslulá osobnost
CENTURY (Buick) – století
CIERA (Oldsmobile 1981) – italsky vzezření, vzhled
CIMARRON (Cadillac 1981) – americký zdivočelý kůň, uprchlý otrok (ve 
španělské koloniální Americe)
CITATION (Edsel 1958, Chevrolet 1980) – citát, pochvalná zmínka
CJ (Jeep) – Civilian Jeep = civilní jeep
CLIPPER (Packard 1953) – rychlá americká plachetnice z 18.až 19.století
COLLONADE (všeobecně typ karosérie) – jeden z druhů karosérie coupé
COMANCHE (Jeep) – Komanč = příslušník kmene severoamerických indiánů
COMET (Mercury 1960) - kometa
COMMANDER (Studebaker) – velitel, korvetní kapitán
COMMODORE (Hudson) – komodor = vysoká námořní hodnost
COMMUTER (Mercury 1959) – volný překlad: ideální na každodenní dlouhé 
dojíždění
CONTINENTAL (Lincoln) – kontinentální, pevninský
CONVERTIBLE (všeobecně typ karosérie) – kabriolet, vůz se stahovací, 
skládací střechou
CORDOBA (Chrysler) – historicky proslulé španělské město
CORONET (Dodge 1949) – šlechtická korunka, dámská čelenka
CORSAIR (Edsel 1958) – korzár, pirát, pirátská loď
CORVAIR (Chevrolet 1960) – uměle složené slovo (zřejmě z Corvette 
s koncovkou air, zdůrazňující vzduchem chlazený motor)
CORVETTE (Chevrolet 1953) – korveta = malý rychlý dělový trojstěžník
COUGAR (Mercury) – puma, lev stříbrný
COUNTRY SQUIRE (Ford) – venkovský šlechtic
COUPE (všeobecně typ karosérie) – jeden z druhů dvoudveřové karosérie 
CRESTWOOD (Dodge) – místo nedaleko Louisville (Kentucky)
CRESTLINE (Ford 1952) – vrchol řady
CROWN (Chrysler) – koruna
CRUISER (Oldsmobile) – křižník
CUDA (Plymouth 1970) – zkrácený název Barracuda
CUSTOM (GM, Ford, Chrysler, independents) – zakázkový
CUTLASS (Oldsmobile) – námořnická šavle, tesák
CUTLASS SUPREME (Oldsmobile) – vrcholný, nejlepší tesák
CYCLONE (Mercury 1964) – cyklón, divoká bouře
D
DAKOTA (Dodge) – stát v USA, indiánský kmen, slavné dopravní letadlo
DART (Dodge 1960) – oštěp, šipka
DARRIN (Kaiser 1954) – Dutch Darrin byl designér firmy Kaiser-Fraiser
DAYTONA (Dodge 1984) – Daytona Beach = město na východním pobřeží USA
DELIVERY (všeobecně typ karosérie) – uzavřená dodávka, rozvážkový vůz
DE VILLE (Cadillac) – městský
DICTATOR (Studebaker 1927) – všemocný vládce
DIPLOMAT (Dodge 1977) – vyslanec, zástupce své země
DRAGON (Kaiser 1951) - drak 
                                                                             Pokračování příště

1 DÍL

Číslo „440“ znamená obsah motoru v palcích, šestka 
říká , že máme co dočinění s verzí „six pack“.

Tento emblém s kobrou označoval v roce 1969 jak shelbyho GT 
350 a GT 500, tak i fordovy Fairlane s V8 428 cid Cobra Jet.

Pouze 505 
kusů bylo 
vyrobeno 
tohoto 
okřídleného 
Dodge 
Charger 
Daytona 
1969.
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TŘEBA SE VÁM BUDE HODIT…
Při listování nejrůznější technickou literaturou s US tematikou se setkáte se spoustou výrazů, které mnohdy v běžných 
slovnících ani nenajdete. Ne každý umí obstojně anglicky a přesto by se rád prostřednictvím Standard Catalogu  nebo 
prodejního prospektu – Sales brochure, dozvěděl něco víc o svém autě. Následující soupis základních výrazů, by vám k  tomu 
měl být nápomocný. Jedná se o technický slovník všeobecnějšího rázu, obsahující od každé části automobilu to nejpodstatnější. 
Odbornější kapitola z oblasti motoru a jeho příslušenství bude následovat v příštím čísle.

DIMENSIONS  – ROZMĚRY
Exterior  – vnější:
A wheelbase – rozvor
B overall lenght – celková délka
C width  – šířka
D overall height – celková výška
E tread front – rozchod vpředu
F tread rear – rozchod vzadu

Interior (front) – vnitřní (vpředu):
G headroom - místo pro hlavu
H legroom  - místo pro nohy
I shoulder room – místo pro ramena
J hip room - místo pro kyčle

BODY – KAROSÉRIE
bodyshell – kostra, skořepina karosérie
body pillar – sloupek karosérie
base, unterbody – podlaha, spodek
frame – rám
x-frame – křížový rám
bumper – nárazník
bonnet – kapota                                         
fender – blatník
door – dveře 
tailgate – výklopné zadní dveře
crumple zone – deformační zóna 
anti-rust – antikorozní
windows – okno
windscreen, windschield glass – přední okno
vent glass – trojúhelníkové okno předních dveří
back window glass – zadní okno
quarterlight  – větrací okno zadních dveří
sunroof – střešní okno 
carrier, roof rack – střešní nosič

LIGHTS - SVĚTLA
bulb – žárovka 
capless bulp – žárovka bez patice
headlight, headlamp - světlomet
sidelights – obrysová světla
low beam – tlumené světlo
high beam (headlamps) – dálkové světlo
stop-light – brzdové světlo
reversing light – couvací světlo
tail lights, rear lights – koncová světla
hazard warning lights – výstražná světla

INTERIOR – INTERIÉR
interior light – vnitřní osvětlení                               
         
seat – sedadlo
upholstery – čalounění
cloth upholstery – látkové čalounění
vinyl upholstery – vinylové (koženkové) čalounění
leather upholstery – kožené čalounění
molded carpet – koberec
door sill plates – ozdobné vnitřní prahové lišty
door panel – čalouněná výplň dveří
seat belt – bezpečnostní pás
instrument panel – přístrojová deska
steering wheel – volant
shift lever – řadící páka
accelerator pedal – pedál akcelerátoru
brake pedal – pedál brzdy
manual stop lever – páka ruční brzdy

Interior (rear) - vnitřní (vzadu):
K headroom - místo pro hlavu
L legroom  - místo pro nohy
M shoulder room – místo pro ramena
N hip room  - místo pro kyčle

O trunk capacity (liters/cu. ft.)  – objem kufru (litrů/kub. stop)
Q fuel tank capacity (liters/gallons) – objem palivové nádrže (litrů/galónů)
 empty weight   – hmotnost prázdného vozidla
 kerb weight   – pohotovostní hmotnost
 gross vehicle weight  – celková hmotnost vozidla

air condition – klimatizace
heater - topení
cruise – tempomat 
horn – houkačka
washer – ostřikovač skla
wiper - stěrač
cigar lighter, lighter – zapalovač cigaret
switch - vypínač

BRAKES – BRZDY
brake master cylinder – hlavní brzdový válec
brake servo (booster) – posilovač brzd
drum brake – bubnová brzda
disc brake – kotoučová brzda    
brake fluid – brzdová kapalina         
                    
AXLE - NÁPRAVA
front axle – přední osa
rear axle – zadní osa
suspension - pérování
shock absorber – tlumič pérování
cardan shaft – kardanový hřídel
cardan joint – kardanový kloub (kříž)
tyre – pneumatika
control – řízení
pivot bolt – čep řízení
hub – náboj kola
hub bearing – ložisko náboje kola

ENGINE – MOTOR
displacement – zdvihový objem
bore – vrtání
stroke – zdvih
cylinder – válec
cylinder block – blok válců
crankshaft – klikový hřídel
rpm (revs per minute) – otáčky za minutu
piston - píst
piston ring – pístní kroužek
piston pin – pístní čep
cylinder head – hlava válců
camshaft – vačkový hřídel
valve – ventil
hydraulic valve lifter – hydraulické zdvihátko
seal – těsnění
cylinder head gasket – těsnění hlavy válců 
sprocket – řetězové kolo 
timing belt – rozvodový řemen
oil pressure – tlak oleje  

ignition – zapalování 

firing order – pořadí zapalování
ignition distributor – rozdělovač
ignition coil – zapalovací cívka
spark plug – zapalovací svíčka
spark plug lead – zapalovací kabel
computer – počítač
control unit – řídící jednotka

carburettor – karburátor
choke (cold start valve) - sytič
jet – tryska
jet needle – jehla trysky
injection – vstřikování
injector – vstřikovací tryska

fuel – palivo
petrol – automobilový benzín
paraffin (kerosene) – petrolej
leaded fuel – olovnatý benzín
4-star (fuel grade) – benzín Super
premium (fuel grade) – benzín Eurosuper 
(bezolovnatý)
diesel fuel – motorová nafta
fuel consumption – spotřeba paliva
combustion – spalování, hoření
 
cooler, radiator – chladič 
fan – ventilátor
cap – uzávěr
water pump – vodní pumpa
hose - hadice
belt – řemen
supercharger – přeplňovací kompresor
clutch – spojka
pressure plate, thrust plate – přítlačný kotouč
flywheel - setrvačník
exhaust – výfuk
muffler, exhaust silencer – tlumič výfuku
conduit – potrubí
down pipe – přední trubka výfuku

TRANSMISSION – PŘEVODOVKA
automatic transmission – automatická převodovka
torque converter – hydrodynamický měnič momentu
change up – řadit nahoru
change down - řadit dolů
kickdown – automatické přeřazení dolů
reduction ratio – převodový poměr
gear – ozubené kolo

                                                pokračování příště
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RCC  Rajtr  Classic  Cars
Nad Vršovskou horou 88/4, 
Praha 10-Vršovice
Areál STK-Bohdalec,  
www.rcc.cz  
e-mail: boss@rcc.cz    
tel: 603 541 096
pondělí až pátek 
od 10 – 18 hod

servis vozidel 
     (specializace FORD & US CARS)
karosářské práce 
     (renovační autoklempířina)
zakázková výroba karosérií a automobilů
zakázková výroba pro film
renovace a restaurování vozů
čalounění interiérů
úpravy a GO motorů
opravy automatických převodovek
prodej náhradních dílů
výroba lodí
odtahová služba
autopůjčovna veteránů
svatební kolony 

RCC
INZERCE FULLSIZEFULLSIZEFULLSIZEFULLSIZE

PRODÁM
Chevrolet Bel Air 1955, R6, manuál, 4dv sedan dual colours, pojízdný, po letité renovaci, cena dohodou  602 721 230
Mercury Park Lane Convertible 1966, V8, automat, pojízdný, nekompletní, cena dohodou  602 721 230
Dodge Monaco Custom Coupé 1973, V8, automat, 2dv hardtop, červenobílý  90 000,- Kč  602 721 230
Chevrolet Camaro 1973, V8, automat, cena dohodou  602 721 230
Chevrolet Chevy Van G20 1982, V8, automat, 120 000,- Kč  603 541 096
Buick GS Kenne Bell 1972, V8, automat, 380 PS, 2dv.coupé, 219 000,- Kč  603 482 061
Cadillac Eldorado convertible 1973, V8, automat, k renovaci, 160 000,- Kč  605 214 684
Chevrolet Chevelle Malibu 1971, V8, automat, 2dv.hardtop, kompletní, k renovaci, 85 000,- Kč  777 646 314
Pontiac Ventura 1975, V8, automat, taxi, 45 000,- Kč  605 214 684
Oldsmobile 1980, V8, automat, 2dv.coupé, 75 000,- Kč  603 541 096

Mechanické opravy i bez objednání
Pravidelné údržby
Karosářské a lakýrnické práce
Pneuservis, výměna autoskel
Autoelektrika (alarmy, autorádia 
apod.)
STK + ME + veškeré jednání na EV. 
Jednání s pojišťovnami
Asistenční služby + zapůjčení 
náhradního vozu
Prodej ojetých automobilů ze 
Švýcarska (včetně US CARS) i na 
leasing
Výkup havarovaných a jinak 
poškozených vozů
Odtahová služba
Slevy pro stálé zákazníky

GARÁŽE  VLTAVA s.r.o.
www.garazevltava.cz 
e-mail: 
garazevltava@garazevltava.cz 
Tel: 603 482 061
       604 955 882

.... nejen pro americké automobily.

servis & vrakoviště klasických 
amerických automobilů

Přímý dovoz veškerých náhradních dílů a doplňků. Týdenní letecké 
zásilky, rozsáhlé skladové zásoby. Dovoz automobilů z USA. 
Použité díly z amerických vrakovišť. Motory, převodovky, tuning, 
racing, Off-Road.

Cartime s.r.o. 
U haldy 60/32   Tel: 595 782 279                    
Ostrava – Hrabůvka 70030  603 811 560
www.cartime.cz    602 523 571
e-mail: nd@cartime.cz   608 035 894

PRODÁM
Pontiac Firebird 1983, V6, manuál, 70 000,- Kč  603 541 096
Chevrolet Cavalier 1999, R4, manuál, 75 000,- Kč  603 541 096
Originální kola na Chevrolet Camaro 1974,  602 839 550, 607 123 622
Zadní nápravu Cadillac + náhr.díly na jiné americké vozy (1960 – 1980), 602 839 550, 607 123 622
Novou levou polovinu podlahy na Chevrolet Camaro & Pontiac Firebird 71-81, super cena,  723 903 732
Prospekty (Sales brochure) amerik z 50 a 60 let,  603 541 314

KOUPÍM
Chromovanou poklici na Chevrolet Chevelle Malibu 1976, 15 palců,  777 646 314
PP blatník na Chevy Camaro 1971, i použitý,  723 903 732

Chevrolet Camaro Convertible 1996, 
V8 (5700), 320 PS, 450000,- Kč  
603 541 096.

Mercury Comet convertible 1964, R6, 
manuál, po starší renovaci, auto je
v Praze,  245 000,- Kč  605 214 684.

Cadillac Eldorado Coupé 1981, V8 (4000), 
automat, maximální výbava, 250000,- Kč  
603 541 096.

Cadillac Coupé de Ville 1981, V8 (4200), 
automat, maximální výbava, 170000,- Kč  
603 541 096.

Plymouth Fury 1969, V8, automat, 
160 000,- Kč  603 541 096.

Cadillac De Ville sedan 1987, V8, automat, 
výstavní kus + spousta náhr.dílů, 
199 000,- Kč  602 275 975.

Cadillac De Ville convertible 1970, V8, 
automat, auto je v USA, 290 000,- Kč 
vč.dopravy a cla  605 214 684.

Ford Mercury Cougar 1982, V6, automat, 
70 000,- Kč  603 541 096.

Cadillac Coupé 1957, V8, automat, 
po renovaci, do dobrých rukou, auto je 
v Praze, 750 000,- Kč  605 214 684.

Buick Electra 225  1960, V8, automat, 
4dv hardtop, auto je v USA, 290 000,- Kč 
vč.dopravy a cla  605 214 684.

Chevrolet Corvette 1975, V8, automat, 
auto je v USA, 390 000,- Kč vč.dopravy 
a cla  605 214 684.

Buick LeSabre convertible 1975, V8, 
automat, auto je v USA, 350 000,- Kč 
vč.dopravy a cla  605 214 684.

PRODÁM
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Prodám tyto vozy ze zrušené sbírky v zahraničí. 
Jejich ceny budou předmětem jednání.
Chevrolet Corvette 1958
Chevrolet Corvette Convertible 1965
Chevrolet Corvette Green Monster 1967
Chevrolet Corvette Convertible 1968
Chevrolet Corvette 1973
Chevrolet Corvette 1978
Plymouth Barracuda 1969
Mustang Coupé 1965
Mustang Mach 1  1969

V případě zájmu volejte laskavě  608 482 222

Prodám
Chrysler Imperial Le Baron 1959, V8, automat, el.výbava
Chrysler Windsor 1961, V8, automat
Mercury Cougar 1967, V8, automat
Mercury Cougar 1971, V8, automat

Všechny vozy mají CZ doklady. Cena dohodou. Vážní zájemci volejte  
602 839 550, 607 123 622

Chevrolet Chevelle Malibu Classic Wagon 1976, V8 
(5700), automat, maximální výbava, veteránské 
SPZ, cena dohodou, 605 273 615.

Pontiac Firebird Turbo 1980, V8 (4900), 
135 000,- Kč  603 482 061.

Cadillac sedan De Ville 1977, V8 (7000), automat, 
125 000,- Kč  603 482 061.

Cadillac De Ville Coupé 1973, V8 (8200), automat, 
209 000,- Kč  603 482 061.

Cadillac De Ville 1966, 4dv.hardtop, V8 (7800), 
automat, 120 000,- Kč  603 482 061.

Cadillac Seville 1980, V8 (6600), automat, 
89 000,- Kč  603 482 061.

AMC Eagle 1980, R6 (4200), automat, 
79 000,- Kč  603 482 061.

Oldsmobile Vista Cruiser 1978, V8 (5000), 
automat, 39 000,- Kč  603 482 061.

Chevrolet Corsica 1990, V6 (2800), TK 2006, 
29 000,- Kč  603 482 061.

AMC Pacer 1976, R6 (4200), automat, 
75 000,- Kč  603 482 061.

Chevrolet Camaro 1978, V8 (5700), automat, 
95 000,- Kč  603 482 061.

Ford Mustang Coupé 1967, R6 (3300), 240 000,- Kč  
603 482 061.
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MINULÉ  ČÍSLO
FULL SIZE 1  -  DUBEN 2004  
vyšlo u příležitosti jarního srazu US cars na Hluboké
OBSAHOVALO: 
- základní informace o našem klubu
- krátké reportáže ze dvou srazů ve Švýcarsku
- představení klubového „big cars“- PONTIAC 
  TEMPEST CUSTOM S 1969
- vzpomínku na II. American Day Luštěnice 13.9.2003
- ukázky z výrobních pásů 50.a 60.let.
- pohled na jedno švýcarské vrakoviště amerik
- typy pro surfování po internetu
- inzerci

M A L O O B C H O D N Í  A  V E L K O O B C H O D N Í  P R O D E J  M O D E L Ů  A U T  P R O  S B Ě R AT E L E  A  R E K L A M N Í  Ú Č E LY
- NEJVĚTŠÍ NABÍDKA MODELŮ A STAVEBNIC V ČR 
- VÍCE JAK 6000 POLOŽEK SKLADEM
- ZASTOUPENO 14 FIREM A PRODEJ MODELŮ DALŠÍCH 28 FIREM
- VELKÝ VÝBĚR KOVOVÝCH MODELŮ AMERIK V MĚŘÍTKU 1:18
- PRODEJ KATALOGŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
- REKLAMNÍ POTISKY NA AUTOMOBILOVÉ MODELY
- ZAJÍMAVÉ CENY A RABATY PRO VELKOODBĚRATELE

PRODEJNY:
- Pasáž Černá růže. Na Příkopě 12, Praha 1, telefon: 221 014 400
- Tuklatská 3, Praha 10, telefon: 274 779 848
- Centrum Babylon, Nitranská 1, Liberec, telefon: 485 251 238
INTERNETOVÝ  PRODEJ:  www.foxtoys.cz 

OFFICE:
- Fox toys  s.r.o., Tuklatská 3, Praha 10, telefon: 274 815 689,
  e-mail: foxtoys@foxtoys.cz

VHS   KAZETY   ZE   SRAZŮ
Sraz US CARS Fulnek    5/2003 290,- Kč
Sprint US CARS Hořovice   7/2003 290,- Kč
II.American Day Luštěnice   9/2003 310,- Kč
Sraz US CARS Praha Letňany-Tesco               10/2003 290,- Kč
Sprint moto-dragster & US CARS Příbram  5/2004 250,- Kč
Sraz US CARS Fulnek    5/2004 290,- Kč
III.American Day Luštěnice   9/2004 cca 300,- Kč 

KONTAKT PRO OBJEDNÁNÍ:  Zbyněk Pokorný  tel.: 724 141 200, 
www.uscarsvideo.wz.cz  (po dohodě možno i starší ročníky od r. 1992, v cenách cca 200,- Kč)    

OBSAH  PŘÍŠTÍHO  ČÍSLA  
FULL SIZE  3 – DUBEN 2005
- představíme vám opět jeden z vozů našeho klubového autoparku
- pozastavíme se nad historií amerického dění v Čechách a na Moravě
- rubrika zajímavosti tentokrát nahlédne do prodejních showroomů zlaté éry
- II.díl Slovníku jmen amerik
- II.díl Technického slovníku (zaměřeno na motory)
- nebudou chybět další obrázky z vrakovišť a crash

CO BYLO A CO BUDE FULLSIZEFULLSIZEFULLSIZEFULLSIZE
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