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Glasurit Classic Expo je dobrou příleži-
tostí pro prezentace značkových klubů jako 
Federace klubů historických vozidel, Veteran 
Car Club, Rolls-Royce klub, Mercedes-Benz 
klub Česká republika, South Bohemia Rally 
Club, Škoda Home, Fiat Car Classic a další. 
Aranžovaná scénka s prorezavělými fiátky 
nám připomněla tvrdou realitu šedesátých 
let. Závodní motorky byly zastoupeny uni-
káty plochodrážních speciálů a historických 
motocyklů pro silniční závody. Další spe-
ciály vystavoval Metalex, kde nebylo lehké 
získat jakoukoliv informaci.

Nápadná byla Tatra 603 B5, účastnice 
Marathonu de la Route, a Tatra 602 

Tatraplan Sport, replika po herci Luďkovi 
Munzarovi. Škoda Muzeum přivezla spor-
tovní rodinné stříbro, včetně Supersportu. 
Další závodní škodovkou byl Tudor Sport, 
křtěný v roce 1950 slavným závodem Le 
Mans, s Bobkem, Netušilem a Fouskem 
za volantem. Na závodech historických 
závoďáků jej od roku 2006 v Le Mans, 
Monaku, Goodwoodu, Francorchamps 
a dalších kolbištích úspěšně vodí M. 
Krejsa.

Prodejní firma Engine vystavila klasické 
hledané, ale i běžné automobily, dnes již 
veterány, které umožní vstup do světa his-
torických aut. Jak zmíněno, ukazuje se, že 
zájem o předválečná auta, kromě výjimek, 
upadá. Mladší generace neváhá investovat 
spoustu práce a pokud možno málo peněz 
do mladších, svižnějších aut s určitým pro-
vozním komfortem. Byl to právě Engine, 
kdo zorganizoval neformální dražbu auto-
mobilů a uměleckých obrazů. Oficiální 
výsledky se k nám nedostaly. Nádherné 
a dodnes nedoceněné kupé vlajkové lodi 
Fiatu typ 130 čeká na lepší časy.

V pražských Letňanech se konal 3. ročník

Glasurit Classic a Racing Expo
Glasurit Classic Expo nadchla rozmanitostí exponátů. Nápadný 
byl posun ročníků jak aut, tak návštěvníků směrem k mladším… 
Předválečných aut bylo totiž pomálu, a tak vynikla Sodomkova 
Aerovka 30, Plymouth s africkou historií nebo Alfa Romeo, jejíž 
maska chladiče nápadně připomínala německého donátora. Daleko 
starší byl mosazí krášlený Ford T roadster. Velkou výstavku s bugat-
kou, wikovem, rilley a škodou sport střežil známý závodník a stále 
usměvavý Mirek Krejsa s elegantní Markétou Profeldovou.

Pod plakátem na Revival auto z plakátu Na stánku 1000 mil československých byl Wikov, který stál v roce 1933 na startu akce

Markéta Profeldová pečlivě připravila stánek seriálu Grand Prix Historických Automobilů. Pod plakátem na 
Zbraslav–Jíloviště měl premiéru závodní Wolseley Hornet známého závodníka Miroslava Krejsy

Stánek historických vozidel pod Autoklubem ČR 
nachystal František Čečil

Replika Tatry 602 s níž závodil L. Munzar
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V sobotu proběhla dražba motocyklu Jawa 
Pionýr ve prospěch projektu Pomozte dětem. 
Společnost Toplac věnovala novému maji-
teli kompletní lakování tohoto motocyklu. 
Celkový výtěžek byl předán zástupci pro-
jektu Pomozte dětem panu Alanu Treterovi. 
A propos děti – i pro ně bylo tu a tam něco 
zajímavého. Koutek s motokárami a dět-
ská vozítka, ve kterých se i k radosti rodičů 
mohli fotografovat. Bohužel ne všichni 
rodiče požádali o svolení… Poutačem 
stánku Toplacu byla Škoda Karosa Polytex, 
unikát a předchůdce Felicie spolu se šla-
pacím autíčkem stejné formy karoserie. 
Několikrát zasedlo dítě do autíčka a jeho 
matka s radostí do Polytexu.  

Glasurit, sponzor výstavy Classic Expo 
Letňany, je firma s dlouhou tradicí a jejich 
novinka, kterou zastupuje Toplac, je stří-
kání chromu lakem. Nádherné příklady 
a vzorky tohoto systému zaujaly nejednoho 
návštěvníka, a tak jsme se rozhodli informo-
vat se hlouběji. Z rozhovoru se zástupcem 
firmy Toplac vyplynulo, že životnost „chro-
mového“ povrchu je stejná jako ta konvenč-
ních laků. Příprava povrchu je náročná 
na precizní hladkost a čistotu. Ty rozhodují 
o úspěchu lakování. Výrobce závodního kar-
teru, kvalitní spojky, perfektní chromování 
a čalounictví byly jediné stánky řemeslníků.

Paralelní Racing Expo se zamě-
řuje na automobilovou a motocyklovou 

závodní techniku. Pozornost se soustře-
dila na tovární Škodu Fabia R5, se kterou 
jezdí mistr světa a Evropy Jan Kopecký. 
Další skvosty zapůjčilo firemní muzeum 
Škoda. Bohemia Energy racing a Scuderia 
Praha přivezly úspěšné Ferrari 488 GT3. 
Roudnický Buggyra přivezl impozantní 
tatry – okruhový truck Adama Lacka 
i kamion připravovaný pro nadcháze-
jící ročník Rallye Dakar. Do světa dálko-
vých maratonů však fanoušky uvedou také 
vozy Martina Macíka či Tomáše Tomečka. 
Na výstavě bylo pro každého něco, a tak je 
tradice ze strany publika zajištěna. 

Text Jiří Pollak, foto Pavel Kalina

Velkou radost nadělil majitel Polytexu holčičce a nakonec i její mamince, která se 
nejprve ostýchala

Stánek firmy Engine byl největší na celé výstavě

Porsche Classic Club Česká republika reprezentovaly dvě 911 a dva pohodáři

Škoda Auto muzeum z Mladé Boleslavi dovezlo na výstavů samé vzácné závodní 
originály

Stánek FKHV byl velký a reprezentoval všechny svá sdružení

Stylový stánek Markéty Profeldové budil zaslouženou pozornost


