Budova Conservatoire Citroën v Aulnay sous Bois

Citroën nabízel movité clientele několik typů kabrioletů, jak továrních tak zakázkových

Conservatoire Citroën
v Aulnay u Paříže

Tiskem proběhla zpráva, že se vyprodává famózní sbírka citroënů.
To je důvod připomenout si vývoj této značky, nejlépe procházkou
zmíněným Conservatoire. Nejprve k terminologii: kdo si myslí, že
to znamená konzervovat v našem slova smyslu, tak byl poučen.
Francouzský výrobce pouze odkládal po desetiletí vzorky své
výroby a prototypů do depozitu. Většinou ve stavu původním, ať
to znamená cokoliv, a posléze se už o ně (moc) nestaral…

P

oblíž Paříže, v Aulnay sous Bois, v oploceném a hlídaném areálu firmy, kde
obrovská, ale dnes osiřelá parkoviště svědčí
o bývalém rozměru produkce Citroënu,
se nachází nenápadná budova, v bezpohlavním stylu skladiště nebo výroby z let

šedesátých. Jen pěkná recepce a obchůdek s firemními artefakty, kde nás uvítala
šarmantní madam Darblade, prozrazuje, že
nás, dva Jirky, čeká něco zvláštního. Malá
skupinka návštěvníků byla poučena, že
se na nic nesmí sahat, fotografovat, kolik

První citroëny typ A vyjely z továrny 1919, další už měly avantgardní celokovovou
tovární karoserií
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chceme, a že nás přesně za tři hodiny zase
vyženou.
K našemu překvapení byla mezi návštěvníky firemní sbírky citroënů i delegace ze
Slovenska. Pozval je tam ředitel zastoupení Citroënu na Slovensku. Z jazykových
důvodů měli s sebou i (jakoby) tlumočníka.
Později se ukázalo, co to pro mne znamenalo… Vydali jsme se tedy na povel a společně do haly. Doprovázel nás vyzáblý
mladíček, jako dohled nad pořádkem a případný pramen informací. Jaké bylo ale překvapení, když se tento klučina již po prvním dotazu změnil v mobilní encyklopedii.
Na jeho bohatou výrazovost a spád řeči slovenský překladatel prostě nestačil, a tak
mně nezbylo nic jiného než vypomoci, což
jsem rád udělal.
V obrovské hale filigránské konstrukce
a s minimálním počtem podpůrných
sloupů jsou, částečně velmi těsně, zaparkovány stovky aut. Jediný systém spočíval
v chronologickém uspořádání, počínaje
rokem 1919 a prvními modely. V různých
barvách tam stojí řada typů A, B2, C3,
známé jako „tréfle“. První celokovový citroën byl typ B10. Následuje řada limouzínek i šestiválcových vozů z let 1931–1933
v čele s nejpopulárnějším modelem zvaným
Rosalie 15A. Další řada je už více známá,
jsou to „tractions, avant“, s předním náhonem, též zvané „gangsterské limuzíny“.

Majestátních vozů se dochovalo jen málo – náročnost údržby a válečné rekvizice
jejich počet zdecimovaly
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Šestiválce jsou dnes vyhledávanou raritou – zachovalo se jich jen málo
Byly rozmanitě karosované jako coupé,
kabriolet, familiale, commerciale a se
zákaznickými karoseriemi. Nechyběly ani
v Anglii vyráběné Traction Six, tehdy neúspěšné a dnes vzácné šestiválce. Kabrioletů
bylo vyrobeno jen několik – Traction 15,
kabrio od Worblaufen se onehdy prodal
za 200 000 eur.
V rohu jsou ukázky užitkových citroënů.
Citroën záhy rozpoznal potřebu komunálních služeb, a tak dodal přes 10 000 náklaďáčků obcím, úklidovým a transportním
podnikům. Citroën byl průkopníkem expedicí, zvláště na východ. Auta zúčastněná
na „Žluté expedici“ a dalších nájezdech
do Číny jsou vystavena hned vedle prvního
2CV (deux chevaux = dva koně), všem známé
jako kachna. Tehdy, tzn. před válkou, měla
jen jeden světlomet a jednu stopku. Citroën
experimentoval i s vodou chlazenou kachnou. 2CV s dvěma motory, jeden uložený
klasicky, druhý v kufru, byl nazván Sahara.
Bylo koncipováno pro použití v terénu,
zvláště v Africe. Říká se, že Sahara byla vyvinuta na objednávku cizinecké legie.

Vozy pro daleké výpravy do Indie, Nepálu a Číny – to byla specialita Citroënu
Několik řad zaujímají nízkoobjemové
vozy. S nadsázkou platí, že v šedesátých
letech jezdila Francie s 2CV, Azamem,
Ami, GS, Mehari… ale hned vedle se řadily

Jiří Mátl, milovník Mehari, se od vozů s plastovou karoserii, které dnes zažívají
druhé jaro, nemohl odtrhnout
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Prototypy a malosériové„kachny“ s experimentálními motory zabírají jednu celou řadu

sportovní, závodní, soutěžní a rekordní
vozy. Nápadné jsou Déesky (bohyně) se zkrácenou karoserií, pokusy s dmychadlem, jiné
s V4 motory pro americký trh. To už nás

Dvoumotorová 2CV Sahara dosahuje dnes astronomických cen, nad 100 000 eur
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Déeska se osvědčila díky jejímu pérování i v těžkých
soutěžích
ale pomalu bolely nohy. Pozornost ovšem
nesměla ochabnout, vždyť jsme byli teprve
v polovičce sbírky. Ani Citroën Maserati,
SM = Sa Majesté, se nezachránila před
tunery a závodními ambicemi. Zkrácená
SM v roce 1973 měla 340 PS.
Samozřejmě že nechyběly prototypy
a pokusná auta, typ M35 s pohonem
jedno- a dvouválcovým wankelem (birotor).
Vzpomínky na mládí s kachnou vyvolala
podpisy pokrytá 2CV, kterou daroval evopský klub 2CV továrně Citroën spolu s peticí
proti zamýšlenému zastavení výroby tohoto
úspěšného auta. Na petici se podílel i český
klub. Zda to bylo díky této petici, není
věrohodně doloženo, ale konec kachny byl
opravdu posunut o další dva roky.
První protypy lidového vozu, tehdy s jedním reflektorem a jednou stopkou, byly
vyrobeny ještě před válkou a nesly název
„úplně malinké auto“ (toute petite voiture).
První maloserie 250 kusů měla být před
Hitlerem zničena, ale tři kusy poschovávali nadšenci po půdách a znovu byly
objeveny v 90. letech. Kachna se vyráběla
od roku 1948 celých čtyřicet dva let!
Podél stěn jsou ve vitrínách desítkami
modelů prototypů, které se nikdy do výroby
nedostaly. Zajímavé jsou i vystavené
motory, vynikající příslovečným konstrukčním zmatkem, což budí dodnes nelibost

De Gaulova obří „déeska“ s maskovaným pancéřováním
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Prototypy a variace karoserií jsme míjeli už jen
povinnosti

„Petiční kachna“ – dar evropských klubů s podpisy
a žádostí o zachování výroby
mechaniků. Smutek přepadne každého,
když si vzpomene na bezpočetné inovace,
kterými byl Citroën slavný – přední náhon,
jízdní vlastnosti, aerodynamika, pérování,
převodovka, avantgardní interiéry, volant,
osvětlení atd., a co z toho dodnes zbylo?
V posledních letech bojuje Citroën o holé
přežití.
Zlatým hřebem a magnetem pro návštěvníky jsou prezidentská auta se státní poznávací značkou P1 a P3 a s identifikačním číslem 75 pro Paříž. Tato SPZ budila ve své
době nevůli a protesty anticentralistických aktivistů. Karoserie naddimezionální
limuzíny a kabrioletu postavil na zakázku
Palais Elysée věhlasný karosář Henri
Chapron. Chapron mohl zpracovat nejvybranější materiály, ale přesto neměl úplně
volnou ruku. Na výslovné přání Charlese
de Gaulla musela být jeho vládní limuzína
delší než Lincoln Continental amerického
prezidenta.
Závěrem je nutno dodat, že tisková zpráva
o výprodeji této pozoruhodné sbírky se ukázala jako „zpráva poplašná“, tak jak je dnes

Silné SM závodily hlavně ve Francii a v Africe

Pod kapotou se skrývala nepřehledná změť hadic,
rourek a kolem nich metry kabelů
špatným zvykem. Ve skutečnosti se jednalo
pouze o odprodej několika desítek méně
atraktivních nebo duplicitních exemplářů.
Dnes už se prostě nedá věřit skoro nikomu,
kromě Motor Journálu! ;-)
Jiří W. Pollak

Následující prezidenti se odvážili mezi lid v otevřeném autě, rovněž od Chaprona
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