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ŠKODA 1000 MBX

Made in
Czechoslovakia

Oslavili jsme 100 let od založení Československa,
které bohužel už neexistuje.
Malý stát se před 26 lety rozdělil na dva ještě menší,
protože se lidé nedohodnou ani v jednom z nich,
natož aby našli společnou řeč...
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TOM HYAN
Vyobrazené prospekty
na těchto stránkách
pocházejí
z bezedného archivu
TH Motormedia,
založeného v roce 1964
a nepřetržitě
doplňovaného
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AERO MINOR II

N

epřestane mě to mrzet, visačka
Made in Czechoslovakia měla
ve světě obrovské renomé,
než komunistická zvůle učinila
veškerému pokroku konec. Za
tímco jméno Slovakia nadále zní velmi
dobře (přestože si je v cizině pletou se

Slovinskem), naše země vlastně žádné
jméno nemá. Nesmyslné označení Česko
nebo Czechia těžko někdo normální skous
ne, stejně jako podivný územní celek, jehož
hranice připomínají Protektorat Böhmen
und Mähren. Namísto abychom si náro
kovali navrácení Podkarpatské Rusi, ukra
dené Sovětským Ruskem, rozpadli jsme
se na dvě zemičky, jejichž počet obyvatel je
asi tak velký jako dvojice světových velko
měst. Namítnete, že Slováci se oddělili už
jednou a přidali se na stranu nepřítele,
kterému jsme se bez boje vzdali. Po válce
jsme už neměli šanci, Američané se zasta
vili u Plzně a Rusové dobyli většinu česko
slovenského území...
Naivní národ nového Československa se
přiklonil ke komunismu, začal pronásledo
vat vlastní lidi, dokonce i hrdiny, kteří bojo
vali ve druhé světové válce za svobodu
Československa v zahraničí. Tvůrčí duch
přesto v českých zemích ještě vydržel, ztrá
ta konkurenceschopnosti přišla až po dva
ceti letech, kdy Sovětský svaz znovu obsa
dil Československo a jeho vojska okupovala
naši zemi plných 24 let. Pak nám definitivně
ujel vlak. Přechod u osobních automobilů
na moderní koncepci vše vpředu ale za
chránil náš automobilový průmysl ►►►
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ŠKODA 9 Tr

ŠKODA POPULAR 1935

TATRA 111

ŠKODA 706 RT

ŠKODA KAROSA
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doslova v hodině dvanácté, Škoda Favorit
(typ 781) se stala základem přerodu, ale
také posledním automobilem Škoda s mo
torem vlastní mladoboleslavské konstrukce.
Spojení s Volkswagenem však automobilku
zachránilo a umožnilo další rozvoj, pokud
by se tak nestalo, stihl by značku Škoda
zřejmě stejný osud jako všechny ostatní,
jež paběrkují, či už dávno patří historii.
Předválečné Československo dalo světu
osm automobilových značek Škoda, Tatra,
Praga, Aero, Walter, Wikov, Jawa a Zetka
(Zbrojovka Brno), které mají čestné místo
v historii automobilové konstrukce. Pouze
dvě se dožily dnešních dnů, zmíněná Škoda
Auto, a také Tatra Trucks, restrukturalizo
vaná kopřivnická automobilka, která zčásti
vyrábí nákladní vozy s využitím cizích dílů
a skupin, když výrobu osobních automobilů
opustila před 20 lety. Značku Praga odkoupil
výrobce motokár a malosériových kompozi
tových supersportů, jež vznikly ze slovenské
konstrukce K1 Attack. Motocyklová Jawa žije
s produkcí zhruba 1500 motocyklů ročně,
rodina Wichterlů obnovila Wikov coby vý

robce převodných ústrojí, Walter zanikl po
převzetí produkce leteckých motorů americ
kým koncernem General Electric (jinonická
továrna byla nedávno demolována), z tradic
Zetky po válce vznikly traktory Zetor (nyní
vyráběné slovenským holdingem) a Aero
zůstalo leteckou továrnou, ovšem převede
nou do Vodochod u Prahy.
Za tzv. první republiky 1918 – 1938 u nás
působily i další automobilové značky,
z nichž mnohé měly jepičí život, nicméně
uvedly řadu zajímavých konstrukcí. Málo
kdo ví, že Atlanta byla prvním českoslo
venským vozem s pohonem předních kol,
v menších počtech se vyráběly také auto
mobily Start a Šibrava, zajímavými pokusy
o levné lidové vozy byly Kroboth a Gatter.
Velmi konzervativní Praga si zakládala na
kvalitě, příliš neexperimentovala ani Škoda,
a tak avantgardu za první republiky předsta
vovaly hlavně aerodynamická Tatra se
vzduchem chlazeným osmiválcem v zádi, či
naopak automobily Aero (typy 30 a 50)
a brněnské Zetky s pohonem předních kol.
Originální páteřový rám Tatra s centrální
rourou a nezávisle zavěšenými koly použí
vají nákladní vozy T 815 a T 158 dodnes.
Po válce byla připravena řada nových kon
strukcí, ale komunistický puč znamenal
centrální řízení a restrikci vyráběných typů.
Vznikly však nové legendy, mnohdy i proto,
že jejich produkce přetrvala dlouhé roky.
Předválečná koncepce Škoda přežila až do
roku 1964, kdy z nové továrny v Mladé Bo
leslavi začaly vyjíždět vozy Škoda 1000 MB
a jejich nástupci (do roku 1990), v roce
1987 se však zrodil Favorit s motorem
vpředu napříč a předním pohonem. Byl to
takový malý zázrak, i když nedošlo na nové
poháněcí ústrojí, to dodal až Volkswagen.
Tatra postavila legendy T 600 Tatraplan,
T 603 a T 613, nadále se vzduchem chlaze
nými motory v zádi, jež jsou dnes neoby
čejně vyhledávanými veterány.
Nákladní automobily měly v komunistickém
Československu přednost. Nejslavnější je
dvanáctiválec Tatra 111, vyvinutý za války,
a až v šedesátých letech nahrazený ►►►
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TRANSPORTA CHRUDIM

osmiválci T 138, z nichž vycházejí T 148
a nejdéle vyráběná T 815. Problémem Tatry
je vzduchem chlazený motor, který má po
tíže s emisními limity, stále se však vyrábí
pro méně náročné trhy. Současná T 158
Phoenix už využívá motory, převodovky
a budky od koncernu PACCAR (DAF). Šesti
válec, vzniklý rozpůlením motoru T 111, do
stala slavná Praga V3S s pohonem 6x6,
vyráběná po čtyři desetiletí, i její silniční

sestra S5T (4x2), těmito vozy však prakticky
skončila existence značky. Měla sice ještě
vyrábět lehké nákladní typy podle francouz
ské licence Renault Saviem, ale ty dostaly
značku Avia podle slavné letecké továrny,
jež v Letňanech přešla na automobilovou
výrobu. Po řadě peripetií byla loni Avia obno
vena v Přelouči podnikatelem Jaroslavem
Strnadem, který zachránil rovněž Tatru.
Nákladní vozy a autobusy Škoda 706 růz
ných typů se později podle výrobních podni
ků změnily na LIAZ a Karosu, první neslavně
zanikl a druhý nejprve jako Renault VI
a nyní IVECO Bus pokračuje v produkci
autobusů. Rozvinutá výroba trolejbusů Ško
da, soustředěná po válce do Ostrova nad
Ohří, také nepochopitelně skončila, když
slavila úspěchy dokonce dodávkou vozidel
do amerických měst. Plzeňská Škoda však
pokračuje ve spolupráci s různými výrobci
autobusů, originální trolejbusy ale už ne
vznikají. Bývalí zaměstnanci Karosy na
opak založili podnik SOR Libchavy, jenž je
dnes druhým největším výrobcem autobusů
v České republice.
Bohatá byla rovněž výroba přípojných vozi
del, k nimž ještě v šedesátých letech vedle
automobilových a traktorových přívěsů
patřil potahový sklápěcí vůz VP 3,5S

z Brandýnských strojíren a sléváren (BSS),
určený k vlečení koňským dvojspřežím.
Uváděná užitečná hmotnost byla 3500 kilo
gramů a největší rychlost 10 km/h. Orličan
se znovu vrátil k letadlům, ale v minulosti
proslul výrobou chladírenských a mrazíren
ských návěsů i nástaveb. Československá
produkce zahrnovala ještě mnoho různých
vozidel od invalidních tříkolek Velorex
(motory Jawa-ČZ do 350 cm3) až po obří
dumpery T 180 (osmiválce Tatra 928) pro
stavebnictví ze Stavostroje v Novém Městě
nad Metují. Postupně se k mnoha z nich
vrátíme v rámci Nadace Elišky Junkové,
aby tato zajímavá historie Made in Czecho
slovakia nebyla zapomenuta. 
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