Iljovi veteráni v Moskvě
Oldtimer Gallery a Ilja Sorokin se stali v posledních několika letech
pojmem a on styčnou osobou, pokud se jedná o veterány v Rusku.
Čilý, holohlavý a podsaditý Ilja vypadá v bílém dvouřaďáku na první
pohled spíše jako pistolník, je to ale klam – svým širokým úsměvem, vstřícným chováním a jasně formulovanou řečí si okamžitě
získá sympatie. Jeho pracovitost a vynikající styky přinášejí dvakrát
do roka plody na evropské úrovni.

Předválečné sovětské motorky typů TTZ, PMZ, IZH

Vozový park GON – „Garáž pro zvláštní účely“ založená Leninem v roce 1920
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Na výstaviště Crocus se stáhnou fandové,
kupci, čumilové, překupníci, ale hlavně
prodejci a renovátoři nejen z celého Ruska,
ale i zbytku Evropy. Větší prodejny veteránů ze západní Evropy už mají delší dobu
v Rusku, a hlavně v Moskvě a Petrohradě,
svá zastoupení.
Jarní Sorokinův veletrh se konal na konci
března a pod názvem Garáž pro zvláštní
účely – „GON“ – přinesl rozšířenou paletu
prestižních ruských vozů s významnou
totalitní historií. Garáž založil již Lenin,
na silvestra v roce 1920. A věděl proč. Jeho
sbírka rollsů se dlouho tajila a obsahovala
i takové unikáty, jako byl bílý rolls s pásovým pohonem. Lenin nutně potřeboval
odborníky pro jejich údržbu a také prostory
pro bezpečné uložení. Stalin pak velmi rád
pokračoval se svou flotilou, protože i on měl
zpočátku slabost pro rollsy a pancéřovaná
auta ve větším množství. Později se Stalin
nadchnul pro americké vozy, např. Paccard
či Cadillac. Některá z těchto aut používali
i Trockij a Dzeržinskij. Mimochodem, Leninův Rolls-Royce Silver Ghost 1922, výr.
číslo 236, se zachoval v původním stavu,
jak z něj Lenin naposledy vystoupil – a tak
byl k vidění i na výstavě.
Stalin se stále více obával o svůj život,
a není proto divu, že nejsilněji pancéřovaný
vůz na světě patřil právě jemu. Vystaveny
byly snad všechny typy ZIS a zilů, počínaje
101, 110, 111, 115 a konče typy B, G, D.
Až Nikita Chruščov se oprostil od pancéřovaných vozů a demonstroval svou otevřenost z kabrioletů typu ZIL 111.
Továrna GAZ vyráběla terénní a nákladní
vozy s pohonem všech kol na třech osách
nebo na pásech. Na výstavě patřily k tomu
nejzajímavějšímu.
V továrně Gorkij se vyrobilo od roku
1932 na 42 000 licenčních fordů – bez
těchto takřka nezničitelných vozů by se
ruská doprava vůbec nekonala. Na výstavě
byly i americké jeepy, jeden z nich patřil
legendárnímu ruskému konstruktérovi
vesmírných lodí Koroljovovi.
Válečnou produkci terénních aut doprovází historka o Chruščovovi, který z vlastní
zkušenosti a pod dojmem nemohoucnosti

Rolls Vladimíra Iljiče – č. 236 z roku 1922
ruských vozů v terénu u Charkova nechal
postavit náklaďáky s pásy od bagrů
a s motory z tanků. Jen díky jeho autoritě
se začaly opravdu bez velkých testů vyrábět.
Spotřeba byla 100 na 100 a v terénu byly
neohrabané a příliš těžké. Celá produkce se
stala velkým omylem, o kterém se desetiletí
nesmělo mluvit.
Gagarinova volha s jelenem, v černém
laku, je stálým exponátem v Gagarin City, kde
parkuje na zahradě jeho rodičů. Pro Oldtimer Gallery ji Ilja získal jen u příležitosti
letošních oslav Gagarinova letu (1961).
Na své si ale přišli i motorkáři, když mohli
obdivovat téměř kompletní řadu předválečných motocyklů v čele s „Rudým říjnem“,
dále TTZ, PMZ, IZH atd.
Není nutno zdůrazňovat, že se dnešní
ruská smetánka ráda nechá vidět v prestižních veteránech a za tímto účelem organizují motorizované veselice, kde je spotřeba
benzínu i alkoholu ve zhruba stejném
měřítku. Oldtimer Gallery nabízí desítky
exkluzivních aut ve vynikajícím stavu
a za cenu jen lehce vyšší než v našich zeměpisných šířkách.
Samostatnou kapitolou je prezentace
renovátorských dílen. Jejich úroveň a kvalita
práce v průměru lehce předčí výsledky
renovací na západ od Moskvy. Z takřka

Gagarinova Volha se půjčuje na výstavy jen zřídka

Jeep, který dříve patřil konstruktéru vesmírných lodí Koroljovovi a jezdil bez výsostných znaků,
nechal po renovaci majitel (muzeum) namalovat s americkými znaky, jelikož občas vystupuje ve
filmech nebo na přehlídkách
nepoužitelného materiálu zachrání šikovné
ruce historickou substanci, kterou by
leckdo jiný ledabyle odhodil. Dílny pracují
téměř výhradně na zakázku, platy jsou
zatím značně nízké, a tak je zisk i za výjimečné úsilí zajištěn.
Moskva se za poslední roky hodně
změnila a stala se turistickým cílem. Panuje
tam trochu jiná atmosféra, než jsme zvyklí,
takže její návštěvu lze rozhodně doporučit.

Terénní náklaďák schopný projet sněhem o výšce jednoho metru

A pokud se daleká cesta spojí se zážitkem na Oldtimer Gallery, tím spíše. Kdo
rád tancuje, přijde si také na své – doprovodný program je u Ilji Sorokina velmi
pestrý a jazykové bariéry neexistují. ‚Lepé
děvy‘ jsou všudepřítomné a všechny mluví
velmi dobře anglicky. Příští veletrh se koná
v polovině září.
Text: Dr. Jiří W. Pollak, sc.
Foto: Oldtimer Gallery

Rudý říjen v původním stavu
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