

Aerodynamika v československých automobiloch
Známy autor automobilových kníh,
Marian Šuman-Herblay, v novej knihe Aerodynamické automobily, ktorá
prišla nedávno na pulty kníhkupectiev, zasvätí čitateľov do témy krátkym
úvodom o ranných pokusoch s aerodynamickými karosériami v zahraničí.
Predstaví známych inžinierov, dizajnérov a ich autá ako Martiott, Calvaux,
N.B.Geddes, firmu Castagna, Rumpler,
R.B.Fullera, ktorého Dimaxion sa práve „zrodil“ ako kópia v Eccore…, Scarab W.B.Stouta, Sir Ch.D.Burney a samozrejme Paul Jaray.
Ide o prvú knihu, ktorá sa v češtine
súhrnne zaoberá vozidlami s aerodynamickou karosériou
československých výrobcov Aero, Jawa, Praga, Škoda, Tatra, Walter, Wikov a Zbrojovka.
Kapitoly obsahujú i bohatú fotografickú dokumentáciu.
V hlavnou časťou publikácie stredného rozsahu sa autor Marian Šuman-Hreblay zaoberá len československými aerodynamickými automobilmi,
prototypmi, pretekárskymi a sériovými vozidlami československých značiek. Zastúpené sú špičkové karosárne Petera, Sodomka a Uhlík, ktoré sa
okrem zakázkových karoserií venovali
i stavbe experimentálnych a pretekárskych aerodynamických karosérii a
funkčných prototypov.
Mnohé čiernobiele fotografie sú v
knihe publikované po prvý krát. Publikácia obsahuje dobové fotografie,
technické údaje, prehľad dizajnérov,
konštruktérov a pretekárov spojených
s týmito vzácnými typmi vozidiel. Šuman vyzdvihuje zásluhy inženierov
Fischera a Janečka, ich priekopnícku
prácu práve v tejto oblasti. Fischerov
FRM, ktorý sa bohužiaľ nezachoval a
Jawa 700 a 750 sú dodnes nedocenené.
Tieto vozidlá vynikali nízkou spotre-

bou a vyššou maximálnou rýchlosťou,
ako ich klasickí príbuzni. Ani Praga a
Škoda (S 935) nespali a tiež experimentovali so „streamlinom“, termín, ktorý
poprvý krát použil Thomson v roku
1917.
Nie je žiadným prekvapením, že asi
70 strán v knihe patrí Tatre. Veď veľká Tatra 77 bolo prvé aerodynamické
vozidlo na svete, ktoré sa dostalo do
sériovej výroby. Následuje podrobný
popis a zmienky o konštruktéroch počínajúc Porschem, Jarayom, Ledwinkom, Überlackerom a končiac érou
okolo Tatry 603. O nič neprídu ani
Walter, Wikow a Zetka. Jedna kapitola
sa venuje karosárským majstrom, konštruktérom, dizajnérom a samozrejme
pretekárom. Knihu dopĺňa abecedne
zoradená farebná príloha aerodynamických vozidiel československých
značiek.
Prístupnou formou sa dozvedáme
o československej automobilovej scéne, najmä medzivojnového obdobia v
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spojitosti s automobilmi aerodynamických karosérií. Väčšina z nich sa bohužial nezachovali, alebo sa už dávno
vytratili z prevádzky. Autor nezaťažuje čitateľov matematicko-fyzikálnymi
rovnicami a deskriptivnymi grafikami.
Kniha vyšla na kvalitnom papieri…
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