Modr˘ Sunbeam s 350 koÀmi dosáhl v roce 1920 rychlosti 243 km/h. Jízdními vlastnostmi se vÛz silnû podobal dobovému ÏebﬁiÀáku.

Hrabûcí monstra v PaﬁíÏi
a dal‰í pojízdné lahÛdky
Leto‰ní v˘stava Retromobile 2003 PaﬁíÏ otevﬁela své brány 7. února. Nepﬁehledné shromáÏdûní pﬁipomínalo Babylon, tolika jazyky se v nûm mluvilo. Veteránisti z celé Evropy. Úderem 11. hodiny zaãal útok ãekajících fanou‰kÛ na
pokladny a byl vûru spektakulární, jako by se dávalo nûco zdarma, nebo jako
kdysi u nás, kdyÏ pﬁivezli pomeraãe.
Lord Montagu of Beaulieu se v˘znamnû podepsal pod v˘stavu Retromobile 2003 – zapÛjãil totiÏ ze svého muzea v Beaulieu poblíÏ Portsmouthu (hrabství Hampshire) nûkolik
unikátních vozÛ, které se vyznamenaly ve své dobû svûtov˘mi rekordy v rychlosti... Lord
Montagu byl osobnû pﬁítomen na zahájení, které ve mnû zanechalo siln˘ dojem. Zmínil se
mimo jiné o dal‰í pﬁíleÏitosti získat u nûho nûjak˘ unikát na prodejní v˘stavû v kvûtnu, kde
nabídne pﬁes 200 vozÛ.

Golden Arrow (zlat˘ ‰íp) je úspû‰ná futuristická konstrukce z r. 1929(!) s motorem o 24 litrech. Pﬁi rekordní jízdû, kdy bylo dosaÏeno
neuvûﬁiteln˘ch 372 km/h, sedûl za volantem Segrave.
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Jin˘ Sunbeam, rovnûÏ ze sbírky Lorda Montagu, dosáhl díky ztepil˘m 1 000 HP nûkolikrát za sebou rychlosti více neÏ 320 mph.Jedná
se o jeden ze tﬁí identick˘ch dochovan˘ch rekodních vozÛ konvenãní konstrukce.

Rekordní Renault na podvozku luxusní limuzíny 40 CV (6válec
o objemu 9 litrÛ) vytvoﬁil v roce 1926 na okruhu v Monthéry
rekord na 24 hodin prÛmûrnou rychlostí 173 km/hod.

Závodní Citroen, znám˘ pod (pravdûpodobnû) ironicky mínûn˘m
jménem „krásná Rozálie", vítûzil na zaãátku tﬁicát˘ch let na
francouzském okruhu Montlhéry. Ujel 30 000 km za 193 hodin.
Na tehdej‰í dobu byla jeho spolehlivost záﬁnou v˘jimkou.

Nûkolik exponátÛ z automobilového dávnovûku (1892) nám
pﬁipomûlo pÛvod automobilu. Motorizované koãáry byly jiÏ
tenkrát schopny urazit respektabilní vzdálenosti jako pﬁi závodû
PaﬁíÏ–Rouen, a to vynikající prÛmûrnou rychlostí 25 km/h.Nutno
podotknout, Ïe tehdej‰í závody mûly punc spoleãenské události.
Na druhé stranû neexistovala Ïádná bezpeãnostní opatﬁení na
trase... setkání se stády krav ãi koní nebyla v˘jimkou, a jak pro
koãáry konãily, si lze lehce pﬁedstavit.
Etnicky pomalovan˘ Peugeot byl vyroben na zakázku pro tuniského vojenského guvernéra.

Za zmínku i dnes jiÏ legendární Citroen SM s tﬁílitrov˘m pochromovan˘m motorem Maserati se dvûma turbodmychadly; chladicí systém pojme 50 litrÛ kapaliny. VÛz dosahuje rychlosti
320 km/h, které pak brzdí zabudovan˘m padákem.
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Podmanivou siluetu má závodní de Coucy z Marseille.Ladnû ze‰tíhlená karoserie jiÏ naznaãuje snahu o aerodynamiku, i kdyÏ v té dobû
zdaleka nemûla dne‰ní dÛleÏitost. Osmiválcov˘ motor pﬁemotorizoval lehouãké auto z roku 1928. Motory tehdy zdaleka pﬁekonávaly
v˘voj napﬁ. pneumatik a hlavnû brzd. Proto lecjak˘ závod nebyl rozhodnut rychlostí, ale defektem na pneumatice nebo selháním brzd.

Lovci suven˘rÛ a „hraãek“ si i tento rok pﬁi‰li na své. Z celé Evropy pﬁicestovali sbûratelé, prodejci a burziáni modelÛ aut v‰ech velikostí a jakostí. Jejich stánky okupovaly pﬁibliÏnû pûtinu v˘stavního areálu. Ceny se pohybovaly od 20 do 200 EUR za bûÏné modely,
opravdové rarity dosahovaly desetitisícov˘ch poloÏek, jako tyto trofeje z Monaka nebo vzácné signované figurky na chladiã.

Citroen P17 byl speciál pro expedice.Tento vÛz dojel r.1931 aÏ do
Pamíru.Na nûkolika nesjízdn˘ch místech musel b˘t totálnû rozloÏen, na zádech ·erpÛ pﬁenesen do jiného údolí a pak zase zprovoznûn pro pokraãování „Îluté expedice" do âíny.Pekingu dosáhl
v roce 1932 a spojil se tam s druhou ãástí v˘pravy. âtyﬁválec,
1600 cm2, spotﬁeba paliva 40 l/100km, oleje 1 l/100 km.

Peugeot 402 DS Darl’Mat nadchnul kdysi jak diváky závodÛ v Le
Mans a Monthléry, tak hvûzdy a celebrity na Champs Elysées.Jako
kabriolet i kupé na‰el kupce v nejvy‰‰ích kruzích mondénní francouzské spoleãnosti, zatímco v cizinû se zvlá‰tû neprosadil.

Tﬁi MG v ﬁadû, v‰echny k mání, kaÏd˘ za 33 000 EUR. Trochu
vysoká cena, a tak se do nedûle nic neprodalo.Ve Francii není MG
prestiÏní znaãkou.

âerven˘ skúrt MAICO, kter˘ trochu pﬁipomíná na‰i 175 CZ, byl
prodám mimo konkurenci za 1500 EUR je‰tû pﬁed otevﬁením v˘stavy.
Nutno podotknout, Ïe takov˘ch exempláﬁÛ jiÏ na svûtû moc není.
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Stylovû naprosto ryzí je tento pﬁedváleãn˘ Cord z Holandska.
Majitel se o cenû nechtûl bavit – pravdûpodobnû jiÏ poznal, Ïe
PaﬁíÏ není pro tento typ veterána to pravé pódium.

Zdaleka ne v‰echny motory znaãky Bugatti byly pÛvodnû pouÏity.
Dnes pﬁedstavují vynikající investici a obchoduje se s nimi jako
s auty samotn˘mi. Znova a znova se nûkde objeví vzacná
bugatka, ãasto bez motoru...

Facell a Talbot byly oblíbené znaãky francouzsk˘ch v˘znaãn˘ch osobností pﬁeváÏnû kulturního Ïivota, ale i rádobycelebrit. Obû
továrny vyrábûly ãtyﬁdvéﬁové limuzíny,
velké a malé kabriolety ãi závodní auta –
na zakázku i takﬁka na míru. Napﬁ.
Madame Hennequin, francouzská majitelka této Facellie, dnes jiÏ rarity, objednávala svá auta (vlevo) vÏdy s karoserií
v metalizované barvû, interiér pouze
v zelené kÛÏi a ﬁízení vpravo (!), aby se jí
lépe vystupovalo na chodník pﬁi jejích
ãast˘ch nákupech v luxusních buticích
PaﬁíÏe. Závodní Talbot Le Mans se prodával i v silniãní verzi úspû‰n˘m podnikatelÛm.

Aukci renomovan˘ch veteránÛ organizoval tradiãní aukãní dÛm Christie’s.V˘bûr exponátÛ byl korunován vzácn˘mi bugatkami. Bugatti T55 dosáhl nejvy‰‰í ceny, jaká kdy
byla za tento model zaplacena:1,7 mil EUR.Nabízené otevﬁené Rollsy nepﬁesahovaly vyvolávací cenou 30 000 EUR, 300 SL byl za 170 000 EUR. O americká auta kromû Cadillacu belgického krále (62 000 EUR), se témûﬁ nikdo nezajímal. Ne karoserií, ale minulostí a cenou byl nápadn˘ vlastnû jen vzácn˘ Aston Martin DB4 GT, jehoÏ odhad byl
800 000 EUR, a taky jich témûﬁ dosáhl. Závodní Maserati nedosáhl ani 100 000 EUR.

Suma sumárum, náv‰tûva v˘stavy Retromobile v PaﬁíÏi je nezapomenuteln˘m záÏitkem a v neposlední ﬁadû i pouãením. Investice do veteránÛ musí b˘t profesionálnû
promy‰lena a rozhodnû není na ‰kodu
konzultovat ji s erudovan˘mi ãleny blízkého
vetránklubu. DÛleÏité kritérium je „k ãemu
mi veterán bude slouÏit – za jak˘m úãelem
jej poﬁizuji". V˘bûr objektu by mûl b˘t racionálnû rozhodnut a renovace odbornû
provedena. Ne v‰echno, co se leskne, je
zlato, a to si veteránista uvûdomí nejlépe na
v˘stavách, jako je Retromobile.
text a foto dr. Jiﬁí W. Pollak, PaﬁíÏ
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