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On the Route 66...
Správně se měla jmenovat Road nebo Highway 
či Motorway, ale místo toho už desítky let zní 
tak delikátně francouzsky - Route 66. Kdysi to 
byla nejrušnější ulice Ameriky - spojnice mezi 
východem a západem, dnes jen rozpraskaná 
silnice zarůstající trávou, s opuštěnými hotely 
a pumpami, lemovaná vybledlými reklamními 
poutači a odstavenými silničními koráby. Jedni 
nechápou, co je na těchto místech zajímavého, 
druzí si nepřejí nic jiného, než aspoň jednou 
v životě zažít tu atmosféru a projet se po 
zbytcích legendární šestašedesátky. Stejně 
jako spousta mých kamarádů, patřím k té 
druhé skupině. Dlouhé roky hltám každou 
zmínku o trase, po níž kdysi putovaly miliony 
američanů z východu na západ, kde v prachu 
cesty mizel jeden sen a rodil se druhý. 
Vrátit se do třicátých až šedesátých 
let už nejde a tak si čtyřkolové 
symboly té doby alespoň 
pořizujeme pro radost 
a snažíme se v 
nich občas jezdit. 
Podívat se přímo 
na Route 66 dnes 
už není takový 
problém, jako 
před několika 

málo lety a vznik První české asociace Route 
66 je toho důkazem. Její zakladatel Zdeněk 
Jurásek se snaží přiblížit atmosféru silnice 
světa i českým vyznavačům této dnes znovu 
oprašované americké legendy. Pro ty, které to 
ještě nechytlo, doporučuji zhlédnout báječný 
animovaný fi lm Auta (Cars), jehož děj z prostředí 
Route 66 vás nejen skvěle pobaví, ale donutí 
i přemýšlet a vzbudí ve vás velkou dávku 
nostalgie. Pro ty, kteří se svůj sen o 
šestašedesátce rozhodli změnit ve 
skutečnost, pořádá Asociace 
na přelomu dubna a 
května organizovaný 
přejezd R66 z 
Illinois až 

do Kalifornie. Zájemců není málo a patří k nim 
samozřejmě i členové našeho klubu. Někteří 
už mají dokonce ve státech připravenou 

velkou ameriku s chromem 
posetou karoserií, 
pohodlnými sedadly a 
zvučným osmiválcem, aby 
si dlouhou cestu vychutnali 
opravdu stylově. Tak trošku 
jim závidím, protože mě to 
opět nevyjde - povinnosti 
se odložit nedají, ale snad 
na mě šestašedesátka ještě 
nějaký rok počká. Celé výpravě 
přeji šťastnou cestu a spoustu 

nezapomenutelných zážitků.
Petr Bellinger  
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číslo 10 vyjde na konci srpna 2008 u 
příležitosti 7.American Day v Luštěnicích 
obdrží jej opět každý řidič ameriky, která 
se tohoto setkání zúčastní a všichni platní 
členové ČKMAA,
osobním odběrem.

Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem
přispěli k vydání tohoto čísla.
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ČESKÝ KLUB MAJITELŮ AMERICKÝCH AUTOMOBILŮ  (ČKMAA)
Cadillac Route 66,  294 42  Luštěnice – Pelechov            IČO: 265 88 340
Nezávislé sdružení majitelů a příznivců amerických vozů všech ročníků a kategorií, 
jehož členem se může stát kdokoliv, ať už vlastní americký vůz, či nevlastní.

Naše aktivity 

Co vám můžeme 
nabídnout 
                       
                       

Co za to požadujeme

Co uvítáme
Co vám určitě 
neposkytneme
Jak se stát členem

  Kontakty

- pořádáme dva srazy US CARS ročně (jarní a podzimní), oba s dlouholetou tradicí
- pro své členy (s historickým vozidlem) uskutečňujeme vždy na jaře testační den
- od počátku roku 2004 pravidelně vydáváme klubový časopis FullSize, vždy při příležitosti klubového srazu (2x ročně)
- provozujeme vlastní internetové stránky www.americancars.cz
- sounáležitost s lidmi nadšenými pro americká auta
- bohatou historii, náš klub je přímým pokračovatelem vůbec prvního klubu majitelů amerik v Čechách (r.1994)
- být součástí mezinárodní federace automobilových veteránů FIVA 
- možnost používat vašeho amerického veterána legálním způsobem (podle platných zákonů ČR a předpisů  FIVA)
- členské výhody (zdarma vstup na klubové akce, zdarma VHS/DVD záznamy z vybraných akcí)
- informace o celkovém dění US CARS v ČR (internet, časopis, osobní pozvánky)
- všeobecné poradenství v oblasti US CARS
- uhrazení členského příspěvku  1000,- Kč za kalendářní rok
- účast na valné hromadě pořádané jednou do roka
- vaši aktivitu, zejména při pořádání klubových akcí

- falešnou iluzi a tvrzení, že jen my jsme ti nejlepší
- na našich internetových stránkách najdete přihlášku ke stažení, včetně dalšího postupu

   Ing.Miloslav Plašil 
Petr Bellinger 
Petr Pelech 
Petr Boček  
Petr Bellinger 
Done Ničovský 

 
605 273 615
603 482 061
607 886 856
777 646 314
724 223 000

- předseda a statutární zástupce klubu:
- předseda testační komise: 
- testační komisař:  
- testační komisař:  
- klubový časopis:  
- klubové internetové stránky: 

bdscr@bdscr.cz
bellinger.p@seznam.cz
pelechov66@seznam.cz
pytrsmotors@seznam.cz
fullsize@seznam.cz
dony@americancars.cz 

Po půl roce se opět setkáváme nad dalším, tentokrát již devátým číslem 
klubového časopisu. Jarní vydání má vždycky zvláštní příchuť, jak jsme 
všichni nedočkaví až opadne sníh, oschnou silnice a my můžeme konečně 
provětrat naše čtyřkolové miláčky. Letošní jaro bude opět pestřejší. 
Příliv amerických klasiků do Čech je stále na vzestupu a to je dobře. 
Cena dolaru je totiž tak nízko, že invaze amerik do Evropy je víc než 
pochopitelná. To se samozřejmě projevilo i v našem klubovém parku, 
kde nám přibyly další krásné kousky a my z toho máme velkou radost. 
O úspěšnosti loňského, v pořadí již šestého American Day v Luštěnicích, 
je zbytečné mluvit. Snad jen tolik, že počty aut i návštěvníků opět 
povyrostly. Pořadatelé registrovali celkem 440 amerických automobilů 
a víc než 5000 návštěvníků. Přijela auta z Německa a nejvzdálenější 
účastníci dokonce ze Švédska. Vůbec poprvé jsme vozy hodnotili ve 13 
kategoriích a vítěze odměnili 31 poháry a spoustou hodnotných cen. 
Reportáž ze srazu včetně výsledků všech soutěží najdete v č.3/07 
magazínu Chrom&Plameny, pod jehož patronací sraz proběhl. Ani letos 
tomu nebude jinak a už nyní se budují plány a vytváří program celé akce, 
která začíná v pátek 29.srpna 2008. Jediné, co už nyní můžu prozradit 
je, že po loňském úspěšném Car Cinema bude autokino i letos a to právě 
hned první večer v pátek. Věřím, že nostalgickou atmosféru, kdy můžete 

ze sedadla své ameriky pozorovat stylový fi lm, si nenecháte ujít.
Závěrem bych chtěl odpovědět na dotaz či připomínku jednoho z členů 
klubu, jak je možné, že náš klubový časopis je nabízen ve stáncích PNS. K 
tomu můžu říct jen toto: FullSize se nikdy tímto způsobem nedistribuoval 
a neprodával. Jeho šíření je stále stejné a to formou rozdávání zdarma 
členům klubu a všem řidičům amerik, přijíždějících na naše srazy. To, že 
někdo časopis, který u nás dostal zdarma posléze někde vystaví a nabízí, 
už ohlídat nelze. Domněnky o tom, že by se snad tímto způsobem někdo 
z klubu chtěl obohacovat, jsou naprosto scestné. 
Doufám, že sezóna 2008 bude pro vás pro všechny stejně příjemná, 
jako ta loňská, že hravě zvládneme klubový testační den, který se blíží 
a že si mnozí z vás zase splníte kousek svého snu. Někteří už jste to 
stihli v zimních měsících, takže tady je alespoń pár nových klubových 
přírůstků.

Klubová současnost

ZAL. 2000
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V depozitáři Petra Pelecha přibyly 
další pozoruhodné kousky. 
Nejzajímavějším z nich je Cadillac De 
Ville Coupé 1960, Ford Thunderbird 
Sedan 1967 a Chevrolet El Camino 
1972

Náš dlouholetý člen klubu a jeden z nestorů amerik v 
Čechách Zdenál Vyzibla si opět rozšířil svůj americký 
autopark. Specialitou Zdenála jsou auta na bílých 
značkách a tak i poslední kousek je v klasickém 
registru vozidel. Oldsmobile 88 Super Holiday 1963 
byl kdysi prodán prostřednictvím Tuzexu. Měl několik 
majitelů a dlouhá léta stál v podzemních garážích v 
Praze. Zdenál jej v krátké době zprovoznil a Hardtop 
Sedan se ještě loňského léta účastnil srazu amerik

Honza Veselý se zamiloval do otevřených Cadillaků. Ke 
svému kabrioletu si pořídil dalšího otevřeného krasavce 
ročníku 1974

Honza Hvězda z Hradce Králové, který už k nám do 
Čech dovezl pěknou řádku klasiků, se kromě jiného 
může pochlubit u nás ojedinělým muscle carem 
Dodge Charger 500 ročníku 1970. Při malém setkání 
v Hradci se uskutečnila projížďka spolu s Chargerem 
1968 Petra Landsmanna, abychom mohli oba vzácné 
kousky na živo porovnat. Když vidíte tyhle dvě 
silné bestie vedle sebe, máte krásný pocit, že se v 
Čechách blýská na lepší časy. Na příslušnost tohoto 
detroitského železa k našemu klubu jsme pyšní
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CO JE TŘEBA UDĚLAT PRO TESTACI VAŠEHO AMERICKÉHO VETERÁNA
V pořadí už devátý testační den ČKMAA proběhne v 
neděli 4.května 2008 na naší klubové základně v 
Luštěnicích – Pelechově. Začátek akce je v 9,00 hodin a 
program následující: Testování historických vozidel za 
účelem získání průkazu historického vozidla, retestování 
HV s již vydaným průkazem, výroba nových podkladů k 
výměně starého (modrého) průkazu za nový (zelený). Jako 
„občerstvovací stanice“ bude k dispozici restaurace Cadillac, 
která se nachází přímo v areálu Pelechov.
Aby jsme se vyhnuli vzájemným nedorozuměním, přečtěte 
si prosím pozorně a až do konce následující dvě strany 
instrukcí. Neustále totiž zjišťujeme, že přestože se vám 
pokyny dostanou až do ruky, najdou se členové klubu, kteří 
neví, co pro správný průběh testace své ameriky udělat. 
Chceme zabránit tomu, abyste místo úspěšné testace svého 
amerického veterána jeli zklamaně domů.

CO JE POTŘEBA MÍT NA TESTAČNÍ DEN S SEBOU:

PRO OBĚ SKUPINY:
1/ vůz k otestování v odpovídajícím stavu (vysvětleno 
dále)
2/ protokol z STK respektive z autoservisu s 
odpovídajícím měřícím zařízením (protokol musí mít 
samozřejmě kladné hodnocení a nesmí být starší  než 3 
měsíce)
3/ zaplacené klubové příspěvky za všechna období

PRO PRVNÍ TESTACI:
1/ všechny dostupné údaje a dokumenty o voze 
(zahraniční TP, kupní smlouvu či jiný nabývací doklad 
apod.), jehož rok výroby nesmí být mladší než rok 1983
2/ 12 ks fotografi í vozu, 6x9cm !!! barevné lesklé, z 
toho 6 ks levopředek a 6 ks pravozadek. Vůz musí být v 
celém výřezu fotografi e, fotografován na neutrálním pozadí (louka, betonová či asfaltová plocha apod.), bez jakékoliv 
registrační značky a označení státu. Vůz musí být fotografován v tomtéž stavu, v jakém bude i následně provozován 
(barva, barevná kombinace, doplňky, kola apod)
3/ protokol z STK (zkrácená veteránská varianta) s kladným vyjádřením. 
4/ lokalizaci identifi kačních znaků vozidla, jako je VIN kód, štítek s výrobním číslem a hlavně výrobní číslo 
motoru!!!
5/ testační klubový poplatek za první testaci v řádném termínu 1000,-Kč
6/ poplatek krajskému komisařovi     1000,-Kč

PRO RETESTACI:
1/ stávající průkaz k již testovanému vozidlu
2/ dvojlist s klubovou testací
3/ potvrzení (interní protokol – je přílohou tohoto vydání FullSize) o technickém stavu vozidla s kladným vyjádřením, 
vyplněné odborným autoservisem s odpovídající měřící technikou (pro retestaci netřeba STK, ale samozřejmě může 
být)
3/ poplatek za retestaci v řádném termínu   300,-Kč 

INFORMACE PRO MAJITELE STARŠÍCH PRŮKAZŮ: Modré průkazy mají platnost do konce roku 2008. Kdo je 
máte, přineste na testační den fotografi e dle bodu 2 PRO PRVNÍ TESTACI, aby vám mohly být vyrobeny podklady pro 
získání nového průkazu. Staré průkazy vám potom vymění za nové na příslušném registračním místě. Klub vám za tuto 
činnost nic účtovat nebude, na registračním místě zaplatíte poplatek 50,- Kč. Výměnu průkazů nenechávejte na poslední 
chvíli! 

NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE O TOM, CO SI PŘEDSTAVIT POD POJMEM „ODPOVÍDAJÍCÍ STAV VOZIDLA“ JIŽ 
BYLY MNOHOKRÁT OPAKOVÁNY, PŘESTO JE DOBRÉ SI JE PŘIPOMENOUT
Testování historických vozidel a jejich následné uvádění do provozu je v našem klubu prováděno již devátým rokem. Za 
tu dobu se mnohé změnilo a to jak v legislativě, tak i v našich garážích. Všeobecně lze říct, že na všechny z nás jsou 
kladeny stále větší nároky a nejinak je tomu s našimi automobily. Testační komise ČKMAA si je toho vědoma a snaží 
se plnit požadavky, které jsou na ní kladeny z vyšších veteránských institucí. Vy, jako žadatelé o schválení vozidla do 
provozu, byste naopak uvítali zmírnění předpisů, což je pochopitelné. Klubové testační komise se potom lidově řečeno 
ocitají „mezi mlýnskými kameny“, kdy na jedné straně slyší nutnost dodržování přísných pravidel o původnosti vozů a 
jejich bezchybného technického stavu a na druhé straně nářky vás majitelů veteránů, že jsme moc přísní. Ubezpečuji 
vás, že nikdo ze členů testační komise nemá zájem o to dělat vám zbytečné problémy a bránit vám v provozování 
vašeho veterána, ale na druhou stranu pochopte, že my se do těchto problémů nechceme díky vašemu neplnění 
povinností dostat. Navíc si prosím uvědomte, že činnost klubové testační komise je neplacená a tudíž každý její člen pro 
vás pracuje zdarma a ve svém volném čase. Není třeba připomínat, že testační den je jen malou částí této práce, která 
se jinak skládá z pravidelného školení a je spojena se spoustou vlastních nákladů. 
Pro naší kontrolu jsme udělali menší průzkum a spojili se s několika neamerickými veteránskými kluby. Ve všech 
případech jsme byli překvapeni shodným a ještě přísnějším postupem při hodnocení přistavených vozů. Není divu! 
Je potřeba si uvědomit, že členové testační komise ověřují historickou původnost vašeho vozidla a podepisují se jako 

NÁŠ KLUB  - TESTACE FULLSIZEFULLSIZEFULLSIZE
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kontrola za správnost a bezchybnost uvedených údajů. Stává se, že vozidla jsou leckdy dodatečně přezkoumávána a s 
těmito údaji konfrontována. Stejně tak bývá i dodatečně překontrolováván vizuální a technický stav vozidel. Závadné 
testace, které byly zjištěny se zatím naštěstí netýkají žádného z vozidel našeho klubu. 
Bolestivým místem jsou tzv. „problémové roky“ těsně pod hranicí určenou FIVA (momentálně rok 1983). Testační 
komise ČKMAA nebude napomáhat uvádění do provozu těm vozidlům, u jejichž majitelů je zjevná snaha o běžné 
denní ježdění. Tato vozidla v případě denního používání nemohou mít statut veterána a tudíž požívat výhody určené 
historickým vozidlům. Uvádění těchto vozidel do provozu by bylo velmi krátkozraké a časem by zcela jistě způsobilo 
problémy všem ostatním. Věříme, že kombinací a dodržováním obou těchto bodů bude vozový park ČKMAA stále kvalitní 
a ku radosti jednotlivců i klubu. Pro vaši informaci uvádím požadavky na kvalitu a technický stav historického vozidla, 
které je třeba splnit.

Vůz k otestování proto musí mít:
1/ v každém případě původní typ motoru a převodovky, dodávaný v tomtéž období výrobcem
2/ původní typ a rozměr ráfků dodávaných výrobcem, popřípadě typ ráfků z volitelného vybavení, které bylo   výrobcem 
nabízeno nebo prodáváno v období normální životnosti vozidla (viz. kodex FIVA), původní nebo dobové poklice. Použití 
jiných kol je třeba doložit dobovým materiálem (prospekt, časopis, katalog doplňků apod.)
3/ velmi dobrý technický stav a celkovou bezchybnou funkčnost
4/ karoserii bez koroze 
5/ jednotný celistvý lak (bez neodborně zastříkávaných míst, většího počtu oděrek a jiného poškození; trochu jiná 
situace je u původního laku, který ještě nebyl nikdy přestříkáván – v zájmu zachování originality je možná větší 
benevolence v posuzování oprav). V tomto případě je však nutné individuální posouzení TK.  
Poznámka: černý matný lak, byť celistvý, nebude  posuzován jako lak vhodný na veterána.
6/ slušné povrchy chromovaných a hliníkových součástí 
7/ všechny znaky a emblémy odpovídající danému modelu a roku
8/ absenci jakýchkoliv nedobových doplňků (plastové nebo gumové ochranné lišty, různé nápisy či „vylepšení“, aj.). 
Zvláštní skupinou je moderní audio/video technika, která by měla zůstat ukryta zrakům (umístění pod přístrojovou 
deskou nebo v uzavíratelném kaslíku).
9/ celkovou čistotu karoserie, podvozku a motoru (letité nánosy mastnot ani čerstvé úniky olejů nebudou 
akceptovány)
10/ interiér bez výrazného poškození (není přípustné roztržené či neodborně spravené čalounění, nekompletnost 
interiéru nebo náhrada jeho součástí moderními prvky)
11/ jednoduše shrnuto, co nejbližší podobu s originálem vyrobeným v továrně

Závěrem opět a poněkolikáté upozorňuji, že v žádném případě neobstojí argument: „Já si teď jen dva měsíce pojezdím 
a auto hned půjde na kompletní repasi“. S testováním nepospíchejte a nechte jej až na chvíli, kdy bude vůz zcela hotov! 
Každý rok odmítáme majitele vozů, které nesplňují dané požadavky, tak se nesnažte jimi být právě vy. Stejná kriteria 
platí i pro retestace již testovaných vozidel. Auta postupem času stárnou a loňská úspěšnost při testaci nemusí být 
automaticky zárukou té letošní. Z toho důvodu je nezbytné odstranit všechny již dříve avizované závady. Bez doložení 
protokolu z STK (první testace) nebo z odborného servisu (retestace) nebude vůz testován resp. retestován!
Je třeba si uvědomit, co vlastně pojem veterán znamená a k čemu je takový vůz určený. Pro dokonalejší představu je 
vhodné si přečíst Technický kodex FIVA (Federation Internationale Vehicules Anciens), který by každý veterán otestovaný 
v ČR, měl splňovat. TECHNICKÝ KODEX FIVA najdete na internetové adrese: www.fkhv.cz 

       Za klubovou testační komisi ČKMAA Petr Bellinger. 

Prosím všechny členy o aktualizaci svých osobních údajů. Jedná se hlavně o e-mailové adresy. Pošlete 
mi prosím na: bellinger.p@seznam.cz  svou současnou funkční mailovou adresu. Pomocí mailu se k vám 
důležité informace ohledně srazů a testací dostanou mnohem rychleji.  Děkuji P.B.
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Taky už vás nebaví tahat těžké košíky s nákupy? Jeden američan to 
vyřešil svérázným způsobem. Do velkého košíku namontoval osmiválec 
s kompresorem o výkonu 400 koní! Své nákupy už nemusí překládat 
na parkovišti do Chevroletu, ale vozí je rovnou domů. A rychle!

Výhodná koupě! Tedy než zdraží stolní olej 
samozřejmě

Nestojíte o návštěvy? Pořiďte si podobný 
zvonek a budete od nich mít pokoj

Ne, to není nový 
typ Harmasanu. 
Pokles dolaru 
má i takovéto 
důsledky.

Majitelé El Camin a Rancher mají velkou výhodu. Místo kopání 
bazénu na zahradě jim stačí pořídit igelitovou plachtu a korbu 
naplnit vodou. Správně vyvedený výfuk jejich osmiválce pak vodu 
i dostatečně ohřeje.

Krytá korba pick-upu zase báječně poslouží jako chladnička. Stačí kubík 
nasekaného ledu a můžete naložit láhve šampaňského. Za jízdy se vám 
nerozbijí a až dorazíte na párty, všichni vaší snahu jistě ocení :-) 

Tak tohle už vážně neuvezu :-(No comment...

Už víte, co to 
znamená když se 
řekne „Žije si na 
vysoké noze“?

„Tak se mi zdá, že jsem zapoměl zavřít vodu...“

Nadšení do vozů značky Cadillac nezná mezí. Jistý klub s 
merlettes ve znaku si jeden z „bombs“ připevnil na strop 
své klubovny. Přiznejte se, kolik z vás po tom už taky 
zatoužilo...?

O tom v jakém voze jezdí architekt tohoto domu není pochyb

Amerika je velká země. Má velká města, silnice i auta. Tohle si jistý amík 
postavil pro radost a použil k tomu komponenty z trucku. Nádhera!

Takhle to dopadne, když všechny peníze utratíte za auto a nezbyde 
vám na pořádnou garáž.  

Nevím jestli už jste to slyšeli, ale Cadillac se vrhnul do dalšího 
segmentu. První školní autobus pod názvem Caddybus už testují 
v americké Minnesotě. Samozřejmostí je hybridní pohon a 
retrodesign.
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1975 Cadillac Eldorado a 1979 Cadillac Fleetwood Brougham. Tito dva krasavci patří jednomu 
z našich nových členů Vítězslavu Podivínskému. Jeho volba rozhodně nebyla špatná. Těžko najdete 
pohodlnější svezení - ať už porovnáváte s čímkoliv.

Členství
Máte Cadillac a vybíráte ten správný 
klub? Vaše volba nemohla být nikdy 
jednodušší. První předpoklad - koupi 
správného vozu (gratulujeme!) - již 
máte za sebou. Nyní se stačí podívat 
na naše stránky http://www.cadillac.
cz/o-klubu a vyplnit přihlášku. Roční 
klubový poplatek činí 1.000 Kč (nebo 
část v závislosti na datu podání přihláš-
ky) a pak už od vás budeme chtít jen 
trochu klubové aktivity - což u našich 
členů nebývá problém, máme v klubu 
samé skvělé lidi!

Odměnou z praktického hlediska vám 
bude nekonečná studnice klubového 
know-how. Za léta, co se specializuje-
me na značku Cadillac, jsme se setkali 
se všemožnými i nemožnými jevy, které 
by vašeho krasavce mohly také někdy 
potrápit. Kromě toho máme plnou 
knihovnu dílenských manuálů a když je 
třeba, pomůžeme s koupí konkrétního 
manuálu na konkrétní model. Za zmín-
ku stojí i klubové slevy na náhradní 
díly, pomoc při nákupu přímo v USA a 
zkušenosti s vyhledáváním specifických 
dílů. A když dojde k nejhoršímu a Cad-
dy se rozhodne stávkovat, máme ihned 
k dispozici odtahovou službu (http://
www.odtahovkanonstop.cz/).

Více na www.cadillac.cz.

Chystáme se...
17. května se společně s Roadster 
Car Clubem vydáváme na jejich tra-
diční klubové setkání spojené s výle-
tem na hrad Houska. http://www.road-
stercarclub.cz

7. června pořádáme již 3. ročník 
American Power Weekend ve wes-
ternovém městečku Halter Valley v 
Dnešicích u Plzně. Letošní program 
bude nabitý a hřebem budou boje o 
titul v Ranch Rodeu. Více na http://
apw.cadillac.cz

14. června se v klubu odehraje velká 
věc, která se i podle našich stanov smí 
stát pouze jednou do roka - svatba! 
Spanilá jízda Cadillaců Prahou je neza-
pomenutelná a stejně tak nezapome-
nutelný den to bude i pro nového žená-
če Honzu Kesslera. Hodně štěstí!

24. srpen je v našich diářích 
zapsán zlatým písmem. V rakouském 
Kremsmunsteru se koná Cadillac 
Big Meet. Pokud milujete Cadillacy, 
tohle si nenechte ujít. http://www.
cadillac-meeting.com/

Nová auta v klubu

1968 Cadillac de Ville Convertible a 1956 Studebaker Truck. Dalším klubovým “nováčkem” je 
David Clark, který nezapře svůj americký původ ani svou lásku k amerikám. Letošní sezóna sice bude 
přát kabrioletům, ale my přesto doufáme, že David svou účast na srazech spravedlivě podělí mezi oba 
své klenoty.

1968 Ford Torino GT Fastback a jeho čerst-
vý majitel Tomáš Kolouch jsou zatím posledními 
narušiteli našich cadillačích řad. Ale nemáme mu 
to zazlé. Svezení v Torinu totiž útočí na úplně jiné 
mozkové buňky než ty rozmazlené Cadillacem. 
Zmínili jsme už, že fordí 302 má kolem 300 koní?

2003 Chevrolet Corvette Z06. Honza Medveď 
pravidelně rozšiřuje svoji sbírku a tak vedle svého 
úžasného Cadillacu de Ville z roku 1960 a Corvette 
C3 postavil tohle kladivo. Aby nedošlo k mýlce, 
tohle není obyčejná Z06. Kompresor a několik 
dalších zásahů do originálu vyústily v 576 koní a 
maximálku za hranicí 300 km/h! Tímto udělujeme 
cenu za nejvýkonější ameriku v klubu.

Kontakty
Předseda
Jan Sedláček - jan@cadillac.cz, 604 153 589

Předseda klubové testační komise
Ing. Pavel Šplíchal - pavel@cadillac.cz, 724 311 195

Techničtí poradci
Marek Doubrava - marek@cadillac.cz, 777 155 150
Ing. Pavel Šplíchal - pavel@cadillac.cz, 724 311 195
Karel Beneš - karel@cadillac.cz, 777 156 150

Propagace, PR, mediální zástupce klubu
Jiří Rychnovský - jirka@cadillac.cz, 603 274 700

Pokladník
Jan Kessler - jirka@cadillac.cz, 602 783 939

Sídlo klubu
Cadillac klub Česká republika
Khodlova 1001/13
193 00 Praha 9 - Horní Počernice

Webové stránky
http://www.cadillac.cz
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DŮLEŽITÉ INTERNETOVÉ ADRESY

NOVÝ ÚKOL !!!
Protože se vám minule příliš nedařilo, budou dnešní úkoly jednodušší.  Route 66 se stala tématem tohoto 
vydání FullSize a tak jí začneme. 

KVÍZ VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE Z MINULÉHO ČÍSLA

Své odpovědi mi můžete sdělit osobně, 
popřípadě zavolat na telefon 777 646 314 

nebo mailovat na  bellinger.p@seznam.cz 
Pro toho, kdo první a správně odpoví na všechny tři otázky je opět připravena 
hodnotná cena - model ameriky v měřítku 1:18.

2.úkol: Jak se jmenuje místo 
na obrázku a ve kterém státě ho 
najdete? 

1.úkol: Ve kterém městě a státě 
začíná legendární Route 66 a kde 
končí?

3.úkol: Poslední úkol je trošku těžší a vrátí nás zpátky 
k americkým autům. Poznáte značku a rok výroby 
automobilu, jehož část vidíte na obrázku?

Soutěž v osmém čísle FS se skládala ze tří úkolů:
1 - určit název a sídlo karosárny, která karosovala vyobrazený Cadillac 1960 
Station Wagon
2 -  uhádnout jakému vozu patří přístrojová deska podle obrázku
3 - určit název známé ulice s deseti serpentinami v jednom z nejznámějších 
amerických měst
Zodpovědět správně všechny tři otázky se tentokrát nepodařilo ani jednomu 
z vás. Bohužel! Určit název ulice a přiřadit přístrojovku pro vás nebyl problém, 
ale název a sídlo karosárny impozantního kombi Cadillac 1960 dle obrázku, jste 
neuhádl nikdo. Uznávám, že to opravdu nebyl lehký úkol, ale to nic nemění na 
faktu, že cena - model klasické ameriky v měřítku 1:18, tentokrát zůstává dál v 
redakci FullSize. 

stránky našeho klubu ČKMAA, které zanedlouho dostanou novou podobu
stránky spřáteleného Cadillac klubu ČR s bohatým obsahem, včetně blogu
Klub přátel US Cars (KPUC) 
American Cars Club Brno (ACC Brno) 
Corvette Club Praha
stránky věnované legendárním sportovním vozům Chevrolet Corvette
Mustang Riders Club
Pontiac Club International
Jeep Wrangler Club
stránky věnované vozům Chrysler Town&Country, Plymouth Voyager,         
Dodge Caravan 
známý a často navštěvovaný server s diskusním fórem, zabývající se 
amerikami všech kategorií i děním okolo srazů.
bazar uscars, spousta zajímavostí, termíny akcí atd.
první české informační stránky o Route 66
oficiální stránky magazínu Chrom&Plameny

stránky AKAV (Asociace Klubů Amerických Vozidel), přinášející pravdivé 
informace ohledně dění v AKAV. 
stránky FKHV (Federace Klubů Historických Vozidel), jejíž
součástí je i AKAV, jako jeden ze sedmi subjektů. FKHV disponuje
autoritou FIVA (možnost vydávání průkazu historického vozidla)
oficiální webové stránky FIVA (Federation Internationale Vehicule
Anciente – mezinárodní federace automobilových veteránů),
FIVA sdružuje veteránské subjekty ze 44 zemí světa

www.americancars.cz
www.cadillac.cz 
www.kpuc.cz 
www.uscars.cz 
www.corvetteclub.cz 
www.corvette.cz 
www.mustangridersclub.cz
www.pontiac.cz 
www.jeep-wrangler.cz       
www.minivan.cz 

www.usmotors.cz 

www.ivouscars.cz 
www.r66.cz 
www.chrom-plameny.cz

www.akav.cz 

www.fkhv.cz 
 
 
www.fiva.org 

Správně jste všichni uhádli, že tahle známá klikatá silnice se 
jmenuje Lombard Street a najdete ji v San Francisku

Přístrojová deska patří roadsteru 
Dodge Demon

Vůz na snímku přestavěla karosárna Stengel 
sídlící v Hollywoodu 
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Nebývá zvykem psát o svém vlastním autě. Chevelle Malibu jsem 
však již před lety prodal a tak nic nebrání malému připomenutí 
tohoto zajímavého midsize wagonu, který jste ještě před pár 
lety mohli potkat téměř na každém srazu amerik.

Sedmdesátá léta přinesla do amerického automobilového průmyslu spoustu 
nepopulárních opatření. Prezident Nixon podepsal zákon o ochraně ovzduší, 
ropná krize téměř zčtyřnásobila cenu benzínu a obavy z rostoucího importu 
malých vozů se staly noční můrou všech koncernů velké trojky. Ještě v 
roce 1956 byl americký geofyzik M. King Hubbert považován za šílence, 
když předpověděl, že růst těžby americké ropy se zastaví v polovině 70.let 
a poté bude následovat její prudký pokles. To, čemu v padesátých letech 
nikdo nevěřil, se stalo za necelých 20 let skutečností a Hubbert se přes noc 
proměnil v uznávaného vizionáře. Dnes se sice ukazuje, že jeho vize co do 
velikosti ropných zásob nebyla až tak pravdivá, nicméně tok dějin již nabral 
předpovídaný směr. 
V polovině 70.let pod kapotami stále bublaly velkoobjemové osmiválce, ale 
výkony šly rapidně dolů. Požadavky na snížení spotřeby a emisí zasáhly 
všechny americké výrobce, Chevrolet nevyjímaje. V roce 1976 jste od bezmála 
šestilitrového small-blocku nemohli čekat víc než 160 koní a katalyzátory 
výfukových plynů byly již několik let samozřejmostí. Midsize Chevelle ročníku 
1976 je jedním z příkladů ameriky s uškrceným small-blockem. Zatímco Chevelle 
s V8 350 cu.i. s dvoukomorovým karburátorem disponovala ještě v roce 1971 
výkonem 245 koní, tentýž motor modelového roku 1976 už ztrácí celých 100 
koní! Pokles spotřeby přitom rozhodně neodpovídal poklesu výkonu. Abyste 
zaznamenali skutečný efekt, bylo třeba extrémně „lehkou nohu“. 
Z pohledu dnešního amerikanofi la jsou však i tyto vozy velmi zajímavými 
objekty. Proto, když jsem Chevelle na jednom z výletů po Švýcarsku objevil, 
okamžitě mě zaujala. Stála tam spolu s dalším kouskem zaprášená a po ráfky 
zabořená ve štěrku, s kabinou naplněnou neidentifi kovatelnými díly. Když jsem 
se do ní posadil, bylo jasné, že takhle už tu odpočívá spousty let. Béžový interiér 
s příplatkovou přístrojovkou byl celý potažený zelenou plísní, ale neskutečně 
mě fascinoval. Navíc kamarád, s nímž jsem cestoval, jejího majitele znal, což 
slibovalo bezproblémový obchod a lepší cenu. Nakonec to nebylo tak hladké, 
jak jsem si představoval, nicméně za dva měsíce jsem si pro kombíka jel a jak 
se později ukázalo, nezbývalo moc a auto skončilo v lisu. 
Bylo teplé léto roku 2000 a já, spolu s jedním svérázným majitelem postarší 
odtahovky jsme vyjížděli z Prahy směr Švýcarsko. Už při odjezdu jsem zjistil, 
že moje výbava v batohu je lepší než oživovací a jistící elementy odtahovkáře. 
Neměli jsme kabely, upínací popruhy ani lano, a trailer (jeli jsme pro dvě 
auta) byl na poslední chvíli vypůjčený a navíc na pofi dérních pneumatikách. 
Jímaly mě obavy z úspěšnosti mise, obzvlášť, když jsem z hovoru zanedlouho 
pochopil, že na vlek nemáme ani rezervní kolo. Cesta však ubíhala klidně 
a s řidičem byla i legrace. Ta mě přešla hned jak jsme dorazili na místo. 
Zjistil jsem, že Chevrolet na korbu odtahovky nesmí z technických důvodů zde 
nepublikovatelných. Na odtahovku tedy putoval lehčí Opel Kadett a těžkým 
Chevroletem jsem najel na plaťák. Transportu musela předcházet odlehčovací 
kůra, takže všechno co hodně vážilo, jako třeba nárazníky, jsem demontoval 
a přihodil ke Kadettu. Když už to vypadalo, že se vejdeme do váhového limitu 
vleku, vyrazili jsme k první pumpě dofouknout kola, která se pod dvoutunovým 
„drobečkem“ nebezpečně rozplácla. Pohled na letité pneumatiky neznámého 
výrobce ve mě opět vyvolával pocity hrůzy, ale řidičem jsem byl několikrát 
ujištěn, že náklad dovezeme v pořádku. Posilněni bagetami jsme vyrazili na 
dlouhou a pomalou cestu k domovu. Se staženým okýnkem a vystrčeným 
loktem jsem ochlazoval rozpálený interiér kabiny, a pozoroval houpající se 
krásku ve zpětném zrcátku, když v tom odněkud zezadu zazněla obrovská 
rána. Neujeli jsme ani vzdálenost 20 kilometrů a praskla nám pneumatika na 

Stála tam spolu s dalším kombíkem zaprášená a po ráfky zabořená 
ve štěrku...

S lehkou opravou motoru pomohl dlouholetý kamarád Petr Boček

Transport do Čech se proměnil v malé dobrodružství, ale nakonec 
všechno dobře dopadlo

TEXT A FOTO: PETR BELLINGER

CHEVROLET CHEVELLE MALIBU CL ASSIC WAGON 1976
ŠÍPKOVÁ RŮŽENK A
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vleku! Moje obavy se vyplnily a úsměv z tváře zmizel i řidiči. 
Oba jsme totiž věděli, že náhradní kolo je daleko v Praze. 
Pomalá jízda se změnila v ještě pomalejší, aby tři zbývající 
„pneumatiky“ unesly drahocenný náklad. Už ani nevím, jakým 
zázrakem jsme se dostali k hraničnímu přechodu, ale oběma 
nám bylo jasné, že přes celnici na třech kolech neprojedeme. 
Zkusili jsme použít jedno kolo z Chevelle, ale rozdílný průměr s 
bělobokou pneumatikou naopak přitáhl pohledy celníků, kteří 
naši lest okamžitě odhalili a pohrdavě nás odstavili stranou. 
Jasně a srozumitelně nám dali najevo, že s touhle soupravou 
do Německa nepojedeme. Byl pátek pět hodin odpoledne a 
všechny servisy právě zavíraly. Přesto jsme vzali kolo pod paží 
a vyrazili do tři kilometry vzdáleného pneuservisu na německé 
straně zkusit štěstí. Samozřejmě jsme se vraceli zpocení, 
špinaví a s nepořízenou. Bylo mi jasné, že tuhle noc trávím 
v Chevroletu na plaťáku. Natrhal jsem bavlněná trička, co 
jsem měl v batohu, chodil je k vodovodu namáčet a postupně 
jimi čistil plesnivý interiér. Přitom jsem nacházel spoustu 
zajímavých věcí a zjistil, že auto bylo odstavené dobrých 16 
let. Všude byly účtenky z obchoďáků, parkovací lístky a jiné 
relikvie, vše z roku 1984. Přítomnost dálniční známky 1984 
nalepené na předním skle byla tímto vysvětlena. Ráno jsme si 
přivstali a vyrazili znovu do servisu. Měli jsme štěstí, přestože 
bylo zavřeno, objevili jsme majitele, a zpět jsme se vraceli s 
přezutým kolem a lepší náladou. Zbylé tři pneumatiky úplným 
zázrakem vydržely až do Čech. Když jsem doma sundával 
Chevyho z vleku, měl jsem pocit jako bych se vrátil z cesty 
kolem světa. Hned druhý den jsem na něm začal pracovat 
a zjistil, že šestnáct let nečinnosti mu až tak moc neublížilo. 
Tahle auta vydrží opravdu čerta, takže stačilo vyměnit olej, 

Chevelle při jízdě zručnosti na I.American Day v 
Luštěnicích v roce 2002

Sraz na Konopáči s vyjížďkou na chrudimské 
náměstí - Chevelle nemohla chybět

A na závěr při natáčení amerického fi lmu v Praze 
2004

Variabilní zavazadlový prostor nabízí 
další místa k sezení

Třistapadesátipalcový small-block dostal 
tu nejlepší péči

Karoserie typu pillared hardtop dělá i z 
wagonu velmi zajímavý kousek

Kulaté přístroje z Monte Carla byly za 
příplatek, stejně jako dřevěný dekor

CHEVROLET CHEVELLE MALIBU CLASSIC WAGON
Čtyřdveřový devítimístný statin wagon s motorem vpředu a pohonem zadních kol
Výroba   
  
Modelový rok  
Motor  

kompresní poměr
vrtání / zdvih
karburátor  
výfukový systém  
nejvyšší výkon  
kroutící moment  
Převodovka  
Brzdy 
Kola   
Pneumatiky  
Celková délka  
Šířka   
Výška   
Rozvor   
Pohotovostní hmotnost
Objem nádrže
Počet míst 
Zákl. cena v roce 1976
Standardní výbava
   
Zvláštní výbava

Vyrobeno kusů  

General Motors Corporation USA, výrobní závod v Baltimore 
(Maryland)
1976
V8, 350 cu.i. (5.733 cm3), OHV, litinový blok i hlavy, 
hydraulická zdvihátka ventilů  
8,5:1
101,6 mm / 88,4 mm
Rochester Two-barrel
jednoduchý s katalyzátorem  
145 hp @ 3.800 rpm (SAE)
250 lbs.ft @ 2.200 rpm (SAE)
automatická třístupňová Turbo Hydra-matic
hydraulické s posilovačem, vpředu kotoučové, vzadu bubnové
ocelové ráfky 7 x 15“
225/70 R15
215,4“ (5.471 mm)
76,8“ (1.951 mm)
55,7“ (1.415 mm)
116“ ( 2.946 mm)
4.322 lbs (2.053 kg)
22 galonů
9  
4.919 USD
posilovač řízení a brzd, automatická převodovka, 
bezpečnostní pásy 
V8 350 cu.i. (standard byl 305 cu.i.), klimatizace (479 USD), 
rear window defl ector (23 USD), ofukování zadního skla 
(47 USD), elektricky posuvná přední sedadla (124 USD), 4x 
elektricky ovládaná okna (140 USD), centrální zamykání (89 
USD), ekonoměr (45 USD), AM/FM radio & tape (324 USD), 
dekor dřeva (51 USD), deluxe nárazníky (29 USD), přístrojový 
štít s kulatými přístroji (Monte Carlo)
11.617

(zdroj: Standard catalog of Chevrolet, sales brochure)

vypustil z nádrže šestnáct let starý a divně páchnoucí benzín, sehnat lepší 
pneumatiky a opravit výfuk. Jedinou opravdovou závadou byly zatuhlé ventily, 
které se projevily až po nějakém čase. Kolega Petr Boček mi pomohl s opravou, 
vyměnili jsme hlavy motoru a Chevelle se stala mým věrným společníkem na 
srazech amerik. Tuhle Chevynu jsem si jaksepatří užil a když jsem jí po čtyřech 
letech prodával bylo mi docela úzko. Popravdě řečeno ani nevím, kde dnes 
jezdí. Jenom doufám, že ji někdo občas provětrá a má jí rád, tak jako kdysi já.
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TEXT: VOJTĚCH DOBEŠ
FOTO: ARCHIV FS

5.DÍL - PONY CARS

Byla polovina šedesátých let a mladých Američanů, kteří chtěli levná, 
sportovně založená auta přibývalo. Automobilky jim už nabízely 
rychlejší a silnější verze aut, kterými jezdili jejich rodiče, ale to 
stále nestačilo. Bylo zapotřebí přijít s něčím novým a originálním...
Když v roce 1945 skončila druhá světová 
válka, vrátily se miliony amerických 
vojáků domů, do bezpečí a ekonomické 
prosperity poválečného světa. A začali 
si nahrazovat to, o co je válka připravila 
- doplňovat si vzdělání, budovat kariéry, 
podnikat, ale hlavně zakládat rodiny. To 
přineslo nebývalý nárůst porodnosti a 
vznik generace, zvané „baby boomers“. 

Byla to první generace, která si získala 
vlastní identitu a jako taková se také 
stala dostatečně zajímavým objektem 
pro průmysl a marketing. Že to zní 
spíše jako přednáška ze sociologie než 
jako článek o starých autech? Možná 
ano, ale právě dospívání této generace 
umožnilo v polovině šedesátých let 
opravdový rozmach muscle cars a jejich 

příbuzné kategorie pony cars.
Za jejího zakladatele můžeme považovat 
Lee Iacoccu, tehdejšího viceprezidenta 
Fordu, který na počátku šedesátých 
let rozpoznal potenciál dospívajících 
baby-boomers a prosadil do výroby 
vůz perfektně odpovídající jejich 
potřebám. Ford Mustang, založený na 
levném kompaktním sedanu Falcon, 
spojoval přitažlivý, dynamický design 
inspirovaný evropskými sportovními 



15

HISTORIE MUSCLE CARS FULLSIZEFULLSIZEFULLSIZE
vozy s nízkou cenou, kterou umožnila 
velkosériová výroba. Základní Mustang 
coupé stál jen 2.320 dolarů, přičemž 
průměrná roční mzda byla zhruba 
trojnásobná. Klíčky od vlastního nového 
auta k šestnáctým narozeninám nebyly 
jen výsadou bohatých a dostatečně 
snaživý a spořivý teenager si mohl na 
nové auto vydělat i prací na brigádách. 
V tomto ohledu byl původní Mustang pro 
mladé Američany dokonce dostupnější, 
než jeho současná generace dnes.
Ale nebyla to jen nízká cena a sportovní 
vzhled, které lákaly k novému malému 
kupé stovky tisíc zákazníků. Ford totiž 
v tomto případě zvolil postup přesně 
opačný, než u slavného modelu T 
(„můžete ho mít v jakékoliv barvě, 
pokud to bude černá“) a nabízel 
Mustang s nepřeberným množstvím 
nejrůznějších doplňků, příplatkových 
výbav a podobně, takže si zákazník 
mohl objednat auto v podstatě na 
míru.
Nicméně i přes nabídku čtyř různých 
motorů byla u první generace Mustangu 
velmi zřetelná hranice mezi „pony cars“, 
tedy levnými, sportovně laděnými 
vozy a opravdovými muscle cars. 
Jediným Mustangem, který disponoval 
dostatečným výkonem, byl Shelby 
GT350, ale ten svým pojetím odpovídal 
spíše klasickému sportovnímu vozu 
a navíc ho vyřazovala závratná cena, 
více než $4500.
O něco blíže klasickému pojetí muscle 
cars se Mustang dostal teprve s 
příchodem verze 390 GT po faceliftu 
v roce 1967, ale ani ta nedokázala 
Mustangu přinést image obávaného 
soupeře. To napravily až varianty Boss 
302, Boss 429 a rozšířenější Mach I, 
ale v době, kdy dorazily na trh, už 
trhu silných pony cars dominovaly jiné 
vozy.
Prvním konkurentem Mustangu, který se 
na trh dostal dokonce o dva týdny před 
ním, byl Plymouth Barracuda, fastback 
s podivným zadním oknem zvícím 
skleníku, založený na kompaktním 
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modelu Valiant. Barracuda se ale 
příliš podobala standardnímu Valiantu, 
rozměrné zadní okno působilo poněkud 
křečovitě a výsledkem byl neúspěch na 
trhu - za první rok výroby 1964 se jich 
prodalo 24 tisíc, tedy jen o málo víc 
než Mustangů za první den prodeje!

Jako další se dominanci Fordu pokusil 
podkopat koncern General Motors s 
Chevroletem Camaro a sesterským 
Pontiakem Firebird. Právě tyto modely 
definitivně smazaly hranici mezi muscle 
cars a pony cars. Camara SS396 nebo 
Firebirdy 400 Ram-Air byly na ulici i na 

závodech obávanými soupeři a měly jimi 
zůstat i po mnoho následujících let. Byly 
to také jediné dva modely, které nikdy 
neztratily svůj sportovní charakter a 
reprezentovaly pony cars až do ukončení 
výroby v roce 2002. Chevrolet ale do 
této kategorie přispěl ještě jedním 
modelem, kompaktním Chevroletem 
Nova SS. Ve své standardní podobě 
byla Nova obyčejným kompaktním 
sedanem nebo kupé, konkurentem 
Fordu Falcon nebo Plymouthu Valiant. 
Jenže s přídomkem SS a motorem 350 
cu.i. se z ní stal kapesní muscle car a 
alternativa Camara pro ty, kteří netrvali 
na přitažlivém vzhledu.
Podobně na tom byl i Dodge Dart, 
oblíbené auto středoškolských učitelek, 
ze kterého se ale s tím správným 
motorem mohl stát nenápadný zabiják. 
Ve verzi GTS s fantastickým small 
blockem 340 cu.i. (jehož skutečný výkon 
byl mnohem vyšší než udávaných 275 
koní) to byla ideální volba, pokud jste se 
chtěli s omezeným rozpočtem vyrovnat 
„velkým klukům“. Dodge nabízel i big 
block 383 cu.i., ale kvůli jeho velké 
hmotnosti utrpěla ovladatelnost a ani 
zrychlení nebylo oproti 340 výrazným 
pokrokem. Stejné mechanické díly jako 
Dart používala i sesterská Barracuda a 
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od roku 1970 i Duster, který jí nahradil 
na postu levného kupé pro masy, když 
se jméno Barracuda přestěhovalo na 
větší platformu E-body.
Ta se stala posledním přírůstkem do 
světa pony cars před jejich zánikem na 
začátku sedmdesátých let. Plymouth 
Barracuda (případně u ostřejších verzí 
Cuda) byl stejně jako sesterský Dodge 
Challenger postaven na zkráceném 
podvozku Plymouthu Satellite/Dodge 
Coronet a oba vozy se tak nacházely 
někde na pomezí pony cars a muscle 
cars střední třídy. Ale možná podle hesla 
„to nejlepší nakonec“ se tyto modely 
zařadily mezi nejvíce obdivované muscle 
cars, i když přišly na samém sklonku 
jejich éry. A právě Cuda ročníku 1971 
s motorem Hemi v karoserii kabriolet, 
se také stala nejdražším z muscle cars 
vůbec - ty ze sedmi vyrobených kusů, 
které v poslední době měnily majitele, 
se obvykle prodaly s cenovkami okolo 
dvou milionů dolarů. A to nás vrací ke 
generaci baby boomers, která mezitím 
zestárla a její členové, kterým se 
nepodařilo dopřát si vysněná auta v 
mládí, jsou za ně dnes ochotni platit 
neuvěřitelné částky...
    
 pokračování příště
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ROUTE 66 vznikla ve 20. letech díky nutnosti rozšíření stávající 
dopravní sítě. Zejména na západě existovala do té doby jen 
nepřehledná změť archaických cest, tratí, stezek a pěšin, vytvořených 
Indiány a bílými dobyvateli. Tyto dopravní spojnice však zcela 
nevyhovovaly rychle se rozvíjející automobilové dopravě. 
Přestože v Americe existovaly na 
počátku 20.let téměř 3 miliony mil cest, 
pouze setinu bylo možno považovat za 
schopnou celoročního provozu. Žádná 
z nich navíc nespojovala kontinuálně 
východ se západem.
Automobil se díky Fordově sériové výrobě 
stává v té době dostupným širokým 
vrstvám americké společnosti a zvyšující 
se počet vozů a nových řidičů vytváří 
silný tlak na státní i federální úřady. 
Nutnost postavit moderní zpevněnou 
transkontinentální dálnici vyústil roku 
1921 v přijetí federálního zákona o 

dálnicích. A 26. listopadu 1926 pak byla 
otevřena cesta, která dostala název U.S. 
ROUTE 66. 
ROUTE 66 se rychle stala americkou 
cestou číslo 1. To, že spojovala východ 
se západem, přesně odpovídalo dávným 
touhám prvních osadníků putovat do 
neznámých končin Nového světa za 
lepším životem a za novou příležitostí. 
Říká se, že prakticky každý Američan 
alespoň jednou za svůj život cestoval po 
ROUTE 66. Ať to byly zástupy zchudlých 
oklahomských farmářů, hledajících ve 30. 
letech v Kalifornii zemi „mléka a medu“, či 

ROUTE 66
HISTORIE

TEXT: ZDENĚK JURÁSEK
FOTO: ARCHIV FS
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vojáci přesunující se ke svým jednotkám v 
období 2. světové války nebo mladí lidé v 
60. letech prostě toužící po dobrodružství.
Steinbeck ji nazval Matkou cest (Mother 
Road), pro jiné byla Hlavní americkou ulicí 
(Main Street of America) nebo Cestou slávy 
(Glory Road). Svá jména mají i některé 
úseky: například Will Rogers Highway, 
Pontiac Trail, Ozark Trail, Grand Canyon 
Trail, Postal Highway, National Old Trails 
Highway atd. 
ROUTE 66 se stala námětem mnoha knih, 
fi lmů, televizních seriálů a 
písní, a byla tak už v době 
svého „aktivního“ života 
součástí amerického 
způsobu života, kultury i 
moderní historie. 
„Šestašedesátka“ byla v 
době svého vzniku tím 
nejprogresivnějším, co si 
tehdejší motoristé mohli 
představit. Další překotný 
vývoj automobilismu však 
způsobil, že ROUTE 66 
začala praskat ve švech. 
Přetížená úzká silnice 
protínající středy měst se 
stávala stále pomalejší 
a nebezpečnější. V 
roce 1956 vydala vláda 
Spojených států zákon 
o novém silničním 
systému, počítajícím s 
vytvořením nové sítě 

mezistátních dálnic (Interstates), které by 
nahradily silnice staré, mezi nimi i ROUTE 
66. Po 28 letech byl uveden do provozu 
poslední úsek dálnice I-40 a k cestě z 
Chicaga k Tichému oceánu již nebylo 
nutné použít ani kousek staré cesty. Nové 
dálnice znamenaly konec pro mnoho 
měst a městeček žijících na trase ROUTE 
66. Tradiční motely, kavárny, restaurace 
i benzinové pumpy osiřely, mnoho lidí si 
našlo svoji obživu jinde. Zdálo se, že sláva 
Matky cest je nenávratně pryč.

Nostalgie po časech zašlé slávy však nedala 
této americké legendě zahynout. Lidé, 
kteří prožili na silnici číslo 66 kus svého 
života se nikdy nesmířili s cestováním 
po supermoderních rychlých dálnicích. V 
každém z osmi států, kterými ROUTE 66 
prochází, vznikly místní asociace, jejichž 
dobrovolní členové vyvíjejí velkou aktivitu 
pro záchranu toho, co zbylo. Lobuje se na 
úřadech, v kongresu, ve vládě, zakládají 
se specializované ozdravné programy, jsou 
oslovováni sponzoři. Publikační činnost 

těchto asociací, vydávání 
knih, videofi lmů, velká 
produkce upomínkových 
předmětů a samozřejmě 
také role ROUTE 66 v 
americké literatuře či 
kinematografi i způsobuje 
nový zájem o pomalejší, 
ale o to krásnější 
cestování po silnici, kde 
čas není vaším pánem. 
Znovu ožívají útulná 
restaurační místa, 
obnovuje se historické 
dopravní značení a 
tradiční reklamní tabule. 
Fenomén ROUTE 66 
se opět probouzí nejen 
v Američanech, ale v 
lidech z celého světa, 
kteří chtějí objevit 
Ameriku takovou, jaká 
doopravdy je.
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ROUTE 66 VE ZKRATCE
· ROUTE 66 začíná v Grant parku v Chicagu a končí v Santa Monice na břehu Tichého   

oceánu
· ROUTE 66 měří 2.448 mil (3.940 km)
· ROUTE 66 prochází 8 státy USA - Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nové

Mexiko, Arizona a Kalifornie
· nejkratší úsek ROUTE 66 leží v Kansasu (pouhých 12 mil), nejdelší v Novém Mexiku 

(500 mil)
· ROUTE 66 prochází přes 3 časová pásma
· ROUTE 66 byla nahrazena pěti novými mezistátními dálnicemi - I-55, I-44, I-40, I-15 

a I-10
· ROUTE 66 protíná mnohá velká americká města: jsou to např. Chicago, Springfi eld, 

St.Louis, Oklahoma City, Amarillo, Albuquerque, Los Angeles...
· ROUTE 66 vede přes několik indiánských území - největší z nich je rezervace Navajů 

v Novém Mexiku
· ROUTE 66 prochází přes kalifornskou poušť Mojave
· neofi ciální hymnou ROUTE 66 je píseň Bobbyho Troupa Route 66, kterou nahrálo více 

než 100 interpretů. U nás ji známe především v podání Rolling Stones (je to první píseň 
na jejich prvním albu) 

· hlavní sloganem je “Get Your Kicks on Route 66” z výše uvedené písně - česky to 
znamená asi “Pořádně se vodvaž na Route 66”

FILM, HUDBA, LITERATURA A ROUTE 66  
Americká kultura je mladá. Stejně jako celá 
americká společnost. ROUTE 66, přestože 
je označována za starou dálnici, oslavila 
na podzim roku 2006 teprve 80 let. Je to 
z našeho evropského pohledu poněkud 
nepochopitelné. 
ROUTE 66 však skutečně reprezentuje kus 
historie Spojených států. Má mnoho svých 
historických postav a významných míst. 
Hrdinové dálnice však nejsou ani válečníci ani 
politici. Jsou to většinou fi lmové a televizní 
hvězdy, režiséři, literární postavy, astronauti 
či hudebníci, z nichž většina je stále naživu. 
Springfi eld ve státě Illinois je nejen rodištěm 
amerického prezidenta Abrahama Lincolna, 
ale i domovem bláznivé rodiny Simpsonových 
z populárního kresleného seriálu. Že to není 
možné? Pravda, osobně jsem je tam nepotkal, 
ale jejich stopy jsou všude: Například 
„Cukrárna Homera Simpsona“ nebo „Bartovy 
hamburgery“ jsou toho jasným důkazem. 
Pro Oklahomu má ROUTE 66 mimořádný 
význam. Odsud pochází Tom Joad a jeho 
rodina. Tom je hrdinou slavného románu 
Johna Steinbecka Hrozny hněvu. Byl jedním 
z oklahomských farmářů, které postihly ve 
30. letech dvě pohromy: velká hospodářská 
krize a období velkého sucha. Na tři sta tisíc 
jich opustilo své domovy a s auty naloženými 
celým majetkem začalo na ROUTE 66 svůj 
exodus na západ. 
S pojmem ROUTE 66 je úzce spojeno též 
jméno slavného herce, novináře a kovboje 
Willa Rogerse, po němž se v Claremore 
jmenuje snad úplně všechno: hotely, 
restaurace i velký úsek samotné staré 
dálnice. 
Ve městě Yukon se zase narodila současná 
superstar country music zpěvák Garth 
Brooks. Ten má zde dokonce svůj bulvár. 
Jen o kousek dál, v El Renu, donedávna stával 
BIG 8 MOTEL, který proslavil toto městečko 
po celých Státech. Ptáte se proč? No přece 
v tomto motelu přespali Tom Cruise a Dustin 
Hoffmann ve fi lmu Rain Man! To je Amerika! 
Majitel před nedávnem název dobře prodal 
jednomu velkému motelovému řetězci, a 
tak původní motel sice pořád stojí, ale jeho 
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jméno je již zcela bezvýznamné. 
Poutním místem novomexické části ROUTE 
66 je Gallup, který je též nazýván „hlavním 
indiánským městem světa“ nebo „městem 
opilců“. Město leží uprostřed rezervace 
Navajů, největší v Americe. V Gallupu se 
nalézá další významná kulturně fi lmová 
památka - hotel EL RANCHO. Stojí zde od 
roku 1937 a pro svoji atraktivní polohu se 
stal dočasným domovem mnoha známých 
hollywoodských hvězd. Desítky fi lmů zde 
natočily osobnosti jako Ronald Reagan, 
Humphrey Bogart, Spencer Tracy či Catherine 
Hepburnová, prostě samá klasika. Hotel má 
svojí neopakovatelnou náladu, a každý, kdo 
do něj vkročí, neodolá, aby v něm nezůstal 
alespoň jednu noc. Znám to na vlastní kůži. 
Kalifornská MOJAVE DESERT není příliš 
dobrým místem pro život. Horko a nedostatek 
vody znepříjemňují průjezd posledním 
státem ROUTE 66. Zvláště pro cyklisty, kteří 
na poušti stráví celé dva dny, je to skutečně 
zkouška ohněm. O to víc přijde vhod 
návštěva BAGDAD CAFE v osadě Newberry 
Springs. Právě tady byl v roce 1988 natočen 
výborný stejnojmenný německý fi lm, v 
Evropě promítaný též pod názvem Out of 
Rosenheim. Atmosféra této pouštní „oázy“ 
je fantastická. Majitelka je na svůj podnik 
náležitě pyšná a každému novému hostu 
dává k nahlédnutí tlustou návštěvní knihu. 
O slávě Bagdad Cafe svědčí nadšené zápisy 
stovek turistů z Japonska, Německa, Norska, 
Kanady… prostě z celého světa. 
Poušť Mojave připomíná často měsíční 
krajinu, a proto si ji pro své fi lmy vybrali i jiní 
tvůrci. Točily se zde například též Hvězdné 
války nebo gangsterský příběh Čínská čtvrť s 
famózním Jackem Nicholsonem. 
Film se o slávu „Hlavní ulice Ameriky“ 
zasloužil výraznou měrou. Možná je to i 
proto, že ROUTE 66 ve své závěrečné fázi 
prochází srdcem Hollywoodu a luxusních 
Beverly Hills. A právě blízká zpřízněnost se 
světem pohyblivých obrázků pomáhá oživit 
americkou legendu a rozšířit její pověst po 
všech koutech světa. 
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Př ímý dovoz veškerých náhradních d í lů a doplňků.  Týdenní  letecké 
zás i lky,  rozsáhlé sk ladové zásoby.  Dovoz automobi lů z  USA. Použ i té d í ly 
z  amer ických vrakovišť.  Motory,  převodovky,  tuning,  rac ing,  Off-Road.
Prodej dílů, servis a výkup všech typů automatických převodovek
Cartime s.r .o.  
U haldy 60/32    Te l :  595 782 279
Ostrava – Hrabůvka 70030         603 811 560
www.cart ime.cz           602 523 571
e-mai l :  nd@cart ime.cz          608 035 894

INZERCE STARŠÍ ČÍSLA & KALENDÁŘ AKCÍ FULLSIZEFULLSIZEFULLSIZE
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

mobil:  602 733 322
e-mail: ivii@seznam.cz
web:   www.ivouscars.cz 

.... nejen pro americké automobily.

bazar us cars, nové i starší náhradní díly, opravy 
a renovace us classic cars, servis a úpravy všech us cars.

Dovoz aut z USA na objednávku 

NABÍDKA VHS & DVD ZE SRAZŮ A AKCÍ US CARS
Nabídku tvoří více než dvacet titulů reportážních videozáznamů z let 1992–2006.

Objednávky: Zbyněk Pokorný tel.: 724 141 200
Více na www.uscarsvideo.wz.cz

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

RCC  Rajtr  Classic  Cars
Rádi vás přivítáme v naší nové 
provozovně ve Slaném
Volejte  603 541 096, 
 603 839 054
www.rcc.cz  
e-mail: boss@rcc.cz    

servis vozidel 
(specializace FORD & US CARS, JAGUAR)
karosářské práce 
(renovační autoklempířina)
zakázková výroba karosérií a automobilů
zakázková výroba pro fi lm
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

PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ V AMERICKÉM STYLU

OPEN HOURS:
Hronovická 2768
530 02 Pardubice
(naproti Hronovickému divadlu)
TEL: 466 616 070 
       www.roadcafe.cz

PO – ČT
PÁ – SO

    NE   

12 – 01
12 – 02
12 – 24

Soukromou inzerci „ameriky + náhradní díly“ najdete v časopisu CHROM & PLAMENY. 
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MINULÁ ČÍSLA Celobarevné verze všech čísel jsou ke stažení na www.americancars.cz

AKTUÁLNÍ ČÍSLO FULL SIZE 9 – DUBEN 2008
Magazín FullSize vychází pravidelně 
už pátým rokem a nezadržitelně 
se blíží k desátému vydání. Už od 
samého začátku jsem nosil v hlavě 
myšlenku s článkem o legendární 
Route 66, jejíž scenérie mě vždy 
fascinovaly. V tomto devátém 
čísle se mi dávné přání konečně 
podařilo zrealizovat a to především 
díky České asociaci Route 66 a 
panu Zdeňkovi Juráskovi, který 
má s šedesátšestkou bohaté 
zkušenosti. Věřím, že článek o 

historiii R 66 není jeho posledním příspěvkem, takže se i v 
budoucnosti máme na co těšit.
Vaše ohlasy, náměty a připomínky očekává Petr Bellinger 777 
646 314,  fullsize@seznam.cz

FULL SIZE 2 ZÁŘÍ 2004 FULL SIZE 3 DUBEN 2005FULL SIZE 1 DUBEN 2004 FULL SIZE 5 DUBEN 2006FULL SIZE 4 ZÁŘÍ 2005

FULL SIZE 6 SRPEN 2006 FULL SIZE 7 DUBEN 2007 FULL SIZE 8 ZÁŘÍ 2007

pozn.: Kalendář vznikl z informací dostupných v době uzávěrky. Pozdější změny termínů se bohužel občas vyskytnou,
         proto se o akcích vždy s předstihem informujte u pořadatelů.

            5.4.

 25.4.-27.4.
25.4.-27.4.
          4.5.

 
        10.5.
17.5.-18.5.

23.5.-25.5.
         21.6.
 13.7.-14.7.

 25.7.-27.7.
   29.8.-30.8.

ČKMAA & CADILLAC  První jarní bublání 2008
  - Jizbice pod Blaníkem
Auto Praha 12. Motoristická výstava Letňany (+ US CARS)
Us cars & Harley Davidson ČEZ Arena Ostrava
ČKMAA & CADILLAC  Testační den - Luštěnice
           
Chrysler Meeting Třebíč - autokemp Poušov 
Opel Old School & Us Cars, autocamp Habr, 
 Volduchy u Rokycan 
KPUC FULLSIZE SESSION - Fulnek Jerlochovi
Hradecká Véosmička V8 OC Futurum Hradec Králové
ACC Brno  9.American Cars Meeting Brno
  - Centrum Olympia Brno
W*R*A*A*M Meeting Us automobilů Zlín - Držková
CHROM&PLAMENY 7.American Day Luštěnice

http://jizbice.cadillac.cz/

www.vystava-autopraha.cz
I. Kunetek 602 733 322  www.ivouscars.cz
P. Pelech 603 482 061
P. Šplíchal 724 311 195
604 664 719  www.minivan.cz
http://commodore-a.blog.cz/ 

I. Kunetek 602 733 322  www.kpuc.cz
J.Hvězda 602 240 029  www.ameriky-hk.cz
www.uscars.cz

Hot-Stanley 739 116 982 
P. Bellinger 777 646 314
J. Sedláček 604 153 589

– 

– 
– 

 
– 
–

– 
– 
–
 
– 
– 

KALENDÁŘ AKCÍ 2007

***VÍCE TERMÍNŮ Z ČECH, EVROPY I CELÉHO SVĚTA NAJDETE V MAGAZÍNU CHROM & PLAMENY ***

... a nakonec pohled do světa miniaturních amerik
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