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Ještě v den, kdy jsem uveřejnil článek o 
představení prvního Jaguaru E-Type před padesáti lety v Ţenevě, přišly mi díky 
Jirkovi Pollakovi ze Švýcarska velmi zajímavé doplňující informace. Jirka Pollak, 
ţijící v Zurychu, se ihned spojil se svým přítelem Prof. Christianem J. Jennym, 
současným majitelem onoho prvního Jaguaru E a máme zde velmi zajímavé 
pokračování původního článku. 

V minulém článku zmiňovaný Jaguar E-type 
chassis 885 005 se nachází jako výjimka "se střechou" v unikátní sbírce mého přítele 
Prof. Christiana J. Jennyho. Ten se jednou rozhodl utvořit sbírku všech otevřených 
modelů Jaguar, coţ se mu také uţ před časem podařilo. 

Jaguar E-Type, který byl vystaven na 
autosalonu v Ţenevě v roce 1961 je zase od roku 2005 po náročné renovaci v naprosto 
originálním stavu.  Jako důkaz, ţe se nic nezměnilo Ch.Jenny rád poukazuje na slabé 
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kovové upevnění kapoty, které bylo utrţené jiţ na snímcích z Ţenevy z 15.3. 1961 a tak 
to i zůstalo.  Toto Ečko ve skutečnosti není pojízdná studie, jak se mylně opisuje, ale 
jeden exemplář z malé předserie. Například jen málo kdo ví, ţe auto na fotografii před 
restaurací Du Parque, není toto auto, ale další vůz z oné předsérie s podvozkem číslo 
885 002.... tenkrát to bylo ve skutečnosti takhle: 

Představení nového vozu Jaguar E-Type v 
restauraci Parc des Eaux Vives v Ţenevě se uskutečnilo 15. března 1961 ve 4:30 
odpoledne, den před zahájením Salon International de l'Auto. Ve skutečnosti 
zahrnoval dva vozy Jaguar E-typr. Třetí byl dovezen po otevření salonu. Dva byli 
kupé, 885002 a 885005, třetí, 77RW, Cabriolet, který z Anglie po ose dovezl Norman 
Dewis. Ve středu 15. března 1961, den před formálním zahájením autosalonu, Sir 
William Lyons pozval pečlivě vybranou skupinu nadšenců, jezdců, prodejců Jaguar a 
samozřejmě médií do restaurace du Parc des Eaux Vives.  

Tam byly představeny dvě kupé, Jaguar 
E-Type Coupe 885005  a Jaguar E-Type Coupe 885002, které bylo z Anglie dovezeno 
v uzavřeném kamionu. Všichni pozvaní hosté se sešli krátce před 4:30 v jedné z 
konferenčních místností restaurace, kde byla velká dřevěná bedna. Na signál sira 
William byla krabice rozebrána a návštěvníkům se představilo bronzově šedé Coupé 
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885005. To byl moment, kdy byl celému 
světu poprvé, mimo zaměstnanců firmy Jaguar, veřejně představen Jaguar E-Type. 
Fotografie ukazují, jak mnozí z těch důstojných návštěvníků tohoto představení, se 
doslova plazí pod vystaveným automobilem.  Ţádný jiný sportovní vůz dosud po svém 
zveřejnění nevyvolal tak emocionální rozruch jako právě Jaguar E-Type v roce 1961.  
Původní fotografie také jasně ukazuje Sira Williama Lyonse a EW 'Bill' Rankina jak 
stojí vedle vozu s číslem 885005. Kryt krabice je stále viditelný v horní části. 

Po chvíli byli všichni účastníci poţádáni, 
aby vyšli ven, kde na ně čekal vůz č. 885002 nachystaný na focení. Sir William Lyons 
auto osobně představil. Tam si média všimla registrační značky vozu 9600HP, u které 
se následně tradovalo, ţe byla první registrační značkou udělenou vozu Jaguar E-
Type. 

Později večer byl Jaguar s č. 885005 
převezen na Salon de l'Auto do expozice stánku Jaguar. Na slavnostním zahájení 
Autosalonu 16. března představil toto auto Emil Frey Sr, zakladatel a generální ředitel 
společnosti Emil Frey (dnes Emil Frey Group) samotnému švýcarskému prezidentu   
Dr. Traugott Wahlen. Novináři tehdy  udělali velké mnoţství fotografií tohoto vozu č. 
885005, jak stojí na perském koberci,  coţ bylo tehdy typické pro exponáty značky 
Jaguar.  Jeden velmi zajímavý obrázeků ukazuje skupinuvýznamných pánů za 
jaguarem E-Type Coupe. Stojí tam Bill Heyns, (hlavní inţenýr Jaguar Cars), Sir 
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William Lyons, a Rudolf Uhlenhaut (hlavní inţenýr Mercedes Benz). Velice zajímavé 
a s podivem je, ţe jeden z nejznámějších inţenýrů konkurenční německé firmy se byl 
také podívat. 

V současnosti se slavný Jaguar E-Type s 
výrobním číslem 885 005 nachází v soukromé sbírce Prof. Christiana Jennyho. Tento 
Jaguar se v roce 2005 dočkal velice citlivé ranovace do plně původního stavu. Ch. 
Jenny to doakzuje tím, ţe slabé kovové upevnění kapoty, které bylo utrţené jiţ na 
snímcích z Ţenevy z 15.3. 1961 tak zůstalo dodnes. Po své renovaci byl tento Jaguar v 
roce 2005 součástí firemního stánku na ţenevském autosalonu společně s novými 
modely značky. 

Christian J. Jenny se před čaem rozhodl, 
ţe utvoří sbírku všech otevřených modelů značky Jaguar, coţ se mu také nedávno 
podařilo. Jeho nejvzácnějším vozem ale není výše zmiňovaný Jaguar E-Type ale je jím 
SS 90. Tedy vlastně nikoli ještě Jaguar, ale jeho předchůdce Standart Swallow, který 
musel být po roce 1945 přejmenován vzhledem k nechvalně proslulé německé zkratce 
SS, kterou do té doby výrobce těchto anglických automobilů pouţíval. Na soutěţi 
elegance v Pebble Beach v USA s ním pan Jenny vyhrál první cenu. 
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Poslední úlovek, který jaksi zaokrouhlil 
jeho sbírku byl závodní Jaguar Lister, který "se našel" v USA. Všechna auta mají 
vlastní SPZ a na skle platnou dálniční známku. Prof. Jenny je se všemi auty stále na 
cestách, na soutěţích a výstavách. Návštěvníkům, kteří dostanou tu čest prohlédnout 
si jeho mimořádnou sbírku, komentuje kaţdý vůz a s ním spojené události tak 
poutavě, ţe i dámy zapomínají, ţe jsou zde většinou jen jako doprovod pánům - 
fandům pro značku Jaguar. 

Pouţíté fotografie a vedený text je 
upraven z původních článků Prof. Christiana J. Jennyho a Dr. Jiřiho W. Pollaka ze 
Švýcarska. 

Článek vyšel jiţ 21.února ale na ţádost majitele Jaguara, bylo jeho uveřejnění o tři 
týdny posunuto aţ na termín průběhu Ţenevského autosalonu 2011. 
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