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 Sedíme v béžovém Fiatu Uno 45, 
jednom z největších hitů doby před 
třemi desetiletími, a za hustého deště 
přijíždíme na poloprázdné parkoviště 
ve středočeských Čachovicích. Právě 
za zdmi zdejšího rozlehlého areálu bý-
valého cukrovaru se kdysi rozprostíral 
obří sklad Mototechny, dokonce tu 
na některých budovách dodnes vidíme 
vytesaná loga. Parkujeme mezi dvě 
nádherně zachovalé tuzexové legendy: 
krémový Ford Sierra 1.6 a Mercedes-
-Benz 280 SL „dallasovské“ řady R 107 
s automatikou a metalízou. „Dnes za-
žijete výjimečně nostalgický den,“ 

Každá tuzexovka má svůj příběh
n Na srazu se sešla zajímavá partič-
ka, třeba červený Fiat 500 kdysi pro-
háněla  Miluška  Voborníková.  Meta-
lízový  roadster  od  Mercedesu  zase 
v  Československu  jezdíval  s  modrý-
mi, diplomatickými značkami. „Patřil 
německému velvyslanci,  který si ho 
pak odvezl zpátky domů. To jsem se 
dozvěděl  úplnou  náhodou,  když  se 
auto  znovu vrátilo do Česka,“ vzpo-
míná Láďa, majitel roadsteru. „Jenže 
zajímavý  příběh  má  každé  tuzexo-
vé  auto.  Vždyť  si  je  nikdy  nemohli 
dopřávat  pracující,  ale  jen  umělci 
a lidé z vyšších kruhů. A samozřejmě 
veksláci,“ dodává s úsměvem.

n Sraz tuzexových aut

Čest práci, veksláci!
Tuzex, bony, peněženky naduté valutami, ale především naleštěné západní bouráky... Vzpomínáte? Na celý den 
jsme se vrátili o třicet let zpátky a absolvovali jízdu v koloně aut, která kdysi mezi prostým lidem budila závist.

vítá nás Láďa, hlavní organizátor akce. 
„Srazů starých aut se každoročně koná 
hodně, jenže speciálně na modely  
z Tuzexu a Mototechny se zatím nikdo 
nezaměřil. Úderem dnešní deváté ho-
diny se to ale změní, poprvé po pádu 
 režimu odstartuje první vekslácká vy-
jížďka!“ láká nás a slibuje bohatý pro-
gram. 

Krátce poté na místo dorážejí další 
auta: originální italský Fiat 125, kla-
sické žigulíky, maličký Fiat 500, iko-
nické kupé 850, bílý Renault 16 a další 
kultovní typy. Atmosféra je výborná, 
všichni jsou nostalgicky naladěni, jen 

počasí se zatím příliš nevyvedlo. Prud-
ký liják však naštěstí pomalu ustává.

Odbila devátá. Auta pomalu vytvá-
řejí kolonu tuzexových snů a za hla-
sitého troubení se rozjíždějí směrem 
k Milovicím. Sice nás hned na první 
křižovatce rozdělí spouštěné železnič-
ní závory, ale naštěstí se za pár minut 
opět všichni znovu shledáme. Míjíme 
opuštěné a zchátralé paneláky na kraji 
Milovic. „Vypadají dost smutně. Před 
lety bych neřekl, že tehdejší běžná 
auta budou dnes v opečovávaném 
stavu sklízet slávu, a naopak někdej-
ší nedostatkové byty skončí jako vra-

ky,“ utrousí nostalgicky Luboš, jeden 
z účastníků akce.

Protínáme další obce a přes Benátky 
nad Jizerou se blížíme k Mladé Bole-
slavi, kde máme naplánované hned dvě 
zastávky. Policejní vozy na kraji města 
kolonu vedou na parkoviště, což nás 
jen utvrzuje v tom, že organizátoři mají 
vyjížďku plně pod kontrolou. Zastavu-
jeme před nedávno otevřeným Letec-
kým muzeem Metoděje Vlacha, kde 
máme objednanou prohlídku expozice. 
„Tohle jsou trochu starší vozidla než 
ta naše,“ prohodí jeden z „veksláků“ 
při pohledu na klasické dvouplošníky. 

Na parkovišti se mezitím scházejí zvě-
davci a nostalgicky hodnotí odstavené 
vozy. „Mít tenkrát prachy jako ti na-
hoře, šestnáctku bych si hned koupil. 
To by lidi čuměli…,“ zasní se jeden ze 
starších pánů. „Jenže pak by ses mohl 
kvůli závistivcům rovnou odstěhovat,“ 
odpovídá druhý.

Počasí se mezitím umoudřilo, a do-
konce na chvilku vysvitá sluníčko. 
Nastává čas oběda, a proto se přesou-
váme do mladoboleslavského centra, 
kde máme zajištěný společný oběd. 
A ne jen tak ledajaký – vstupujeme 
do jedné z prvních čínských restau-

Osmdesátá léta 
minulého století? 
Kdepak, 9. květen 
2015. Právě v den 

sedmdesátého 
výročí někdejšího 

státního svátku 
osvobození Česko-

slovenska Rudou 
armádou se konala 

první novodobá 
vekslácká vyjížďka.

Začátek akce ovlivnil vydatný déšť, 
nálada však byla výborná. Přesto 
se našli účastníci, kterým bylo líto 
vytahovat z garáže své letité miláčky, 
přijeli se jen podívat.

Klasická auta se sjížděla 
na místo již od brzkého 
rána, jízda odstartovala 
přesně v devět hodin

Jediným domácím zástupcem byla 
Škoda 1000 MB. Současný majitel ji 
před lety pořídil ve špičkovém, origi-
nálním stavu. Stačila prý jen rozleštit.

Krásy českého venkova nemizí, stará auta ano. 
Parta klasiků proto vyvolávala živé diskuse.

Renault 16 u nás patřil k největším západním 
legendám - tento kousek se zrodil v roce 1969.

Tuzex skončil, uno žije dál! Zatímco bílé pohání klasický čtyřválec 
z konce 60. let, červené se chlubí jednotkou Fire, vyráběnou dodnes.

Rozdíl mezi socialismem a dnešní 
dobou? Tolik západních aut za sebou 
byste u nás tehdy rozhodně nepotkali...

Před Hájenkou v Kersku  
jsme vytvořili dlouhou kolonu a podruhé  
byli zkropeni vydatným deštěm. „I tak vyjížďka  
stála za to,“ shodli jsme se při stylovém občerstvení.

O důkladné přípravě vyjížďky 
svědčí i fakt, že každá z posá-
dek dostala vlastní dokumen-
taci s itinerářem, program 
a samozřejmě také startovní 
číslo

Modrobílé logo Tuzexu budilo ještě 
před necelými třemi desetiletími obdiv 
a dojem nezměrného luxusu

Starší z účastníků našeho setkání se 
jednohlasně shodli na tom, že vedle 
Renaultu 16 je nejvíc „tuzex“ atraktivní 
Fiat 850 Coupé. Tohoto krasavce pohá-
ní živý čtyřválec o objemu 903 cm3.
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Auta Bohumila Hrabala
n Slavný spisovatel  z Kerska, který by  loni oslavil 100. narozeniny, měl auta 
opravdu  rád.  Někteří  vrstevníci  však  tvrdili,  že  nebýt  jeho  ženy  Elišky,  auto-
mobil ani chatu by neměl. Jako první a poslední model domácí provenience si 
manželé pořídili praktickou Škodu Octavia Combi. Po ní už následoval atrak-
tivní Fiat 850 Coupé, který 
vystřídal malý Renault 5 – 
nejprve červený, poté při-
šel na řadu bílý se zrzavý-
mi  potahy.  Dalším  vozem 
Hrabalových  byl  hnědý 
Ford Escort 1.3. Spisovatel 
chtěl  původně  červený, 
ale  v  Řepích  mu  zaměst-
nanci  tvrdili,  že  červená 
je  pouťácká  barva  pro 
herečky  a  zpěváky,  ať  si 
vzhledem  ke  svému  cha-
rakteru a věku vybere decentní odstín. Hnědý escort však brzy poslala do šrotu 
těžká autonehoda s náklaďákem na křižovatce u Mochova. Hrabalovi ji naštěs-
tí přežili jen s pár zraněními. Poté si v roce 1983 pořídili tento červený escort, 
který známý literát roku 1986 předal bratru Břetislavovi. Po něm auto zdědila 
manželka, která jej darovala Polabskému muzeu, jež ford loni nechalo zreno-
vovat. Většinu času stojí v expozici, ale občas ho můžete potkat i jinde. „Třeba 
loni  byl  k  vidění  hned  třikrát:  na  otevření  výstavy  o  spisovateli,  v  Hrabalově 
Kersku a také při akci v Praze 8,“ vzpomíná vedoucí muzea Petr Šorm.
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n Sraz tuzexových aut

rací na našem území! „Nepřetržitě tu 
funguje už od počátku 70. let, ještě 
nedávno tady dokonce stála původní 
pokladna,“ vzpomíná Láďa. Zatímco si 
v klasickém interiéru RAJ (zkratka pro 
podnik Restaurace a jídelny) vybíráme 
z bohaté nabídky jídel, z reprodukto-
rů se linou klasické hity osmdesátek 
od Michala Davida nebo Frankie Goes 
to Hollywood. Atmosféra už nemůže 
být dobovější!

Čeká nás další bod výpravy: Nym-
burk. Okresní město je zajímavé samo 
o sobě, majitele veksláckých bouráků 

však nejvíce přitahuje 
zdejší Polabské muze-
um – konkrétně jeden 
z exponátů: červený Ford  
Escort po známém spiso-
vateli Bohumilu Hrabalo-
vi. Atraktivní auto nedáv-
no absolvovalo kompletní 
renovaci a vypadá oprav-
du skvěle. Vedení muzea 
nám dokonce vyšlo nato-
lik vstříc, že jej z venkovní expozice 
vyvezlo na dvůr, abychom si mohli 
veškeré detaily prohlédnout na denním 
světle. Na třídveřový ford byli od rána 
všichni zvědavi – vždyť co by to bylo 
za sraz bez účasti opravdové automo-
bilové celebrity. „Nádhera, kolik bys 
za něj vycáloval? Sto tisíc? Já bych vy-
solil klidně i dvě kila,“ uzavírají vekslá-

ci v typickém slangu im-
provizované kšefty.

Naše vozy zatím odpo-
čívají na nedalekém ná-
městí, kde je opět po do-
mluvě střeží městská 
policie. Kolem se neustále 
točí zvědavci, dokonce 
zde na chvilku zastavují 
kultovní sedany BMW 5 
série E34 a Mercedes-

-Benz W 124 z konce 80. let.
Na obloze se znovu stahují mračna, 

a tak vyrážíme na jeden z hlavních 
bodů našeho setkání. Malebná Kouřim 
má návštěvníkům co nabídnout, ať už 
je to historické centrum oddělené bra-
nou, památník označující střed Evropy 
nebo zdejší Muzeum lidových staveb. 
Nás ale zajímá úplně jiná „památka“. 

Kousek od nádraží totiž stále stojí 
bývalá prodejna Tuzexu. Rozlehlou 
opuštěnou budovu jako jedinou v zemi 
dodnes zdobí původní nápisy a loga 
z minulého režimu včetně otevírací 
doby na dveřích. Logo Tuzexu přitom 
najdete také na skladových halách po-
dél silnice klesající k nádraží. U ně-
kdejší prodejny spekulujeme o tom, 
jak to tu kdysi chodilo. Rampa, výlohy 
a dveře o tom celkem dost napovídají. 
Prý se zde prodávaly hlavně potraviny. 
„No jo, exportní plzeňské po třetin-
kách, coca-cola v plechovkách, skotská 
whisky, švýcarská čokoláda nebo žvý-
kačky Donald,“ směje se David, maji-
tel snad nejkrásnější sierry v českých 
zemích. „Jenže tu asi nabízeli i luxusní 
oblečení,“ ukazuje Láďa na velkou ce-
duli s logem Mustangu uvnitř budovy. 
Nedá nám to, tady prostě musíme po-
řídit společný snímek. Co když to zde 
bude třeba za rok vypadat úplně jinak? 
„Zaplňte každičké místo,“ organizuje 
ihned pohyb řidičů fotograf. „Dnes 
tu sice tahle auta vypadají výjimečně, 
ale luxusní západní káry tady asi před 
lety parkovaly úplně běžně,“ vtipkují 
účastníci.

Všem mezitím vytrávilo a po stoki-
lometrové cestě vyhlídkovým tempem 
se začínají projevovat první známky 
únavy. Vyrážíme tedy na poslední mís-
to akce – na řadě je občerstvení ve vy-
hlášené restauraci Hájenka, proslave-
né Hrabalovými Slavnostmi sněženek. 
U polévky a nealkoholického piva kon-
statujeme, že se první vekslácká vyjížď-
ka opravdu povedla. Než se rozloučíme 
a vydáme do svých domovů (některé 
dokonce čekají další stovky kilometrů), 
nenápadně od pořadatelů vyzvídáme, 
zda připravují další podobnou akci. 
Organizátoři nesměle naznačují, že 
by příště rádi projeli okolí Neveklova 
a Sedlčansko. Už se tedy těšíme na ná-
sledující květen! Lukáš Prejzek

Stáhněte si 
zdarma  
na váš iPhone  
a iPod Touch!

MOBILNÍ APLIKACE

ZÍSKATT

241950/12

INZERCE

AUTA Z PRVNÍ  
VEKSLÁCKÉ VYJÍŽĎKY

Fiat Uno 45
Fiat Uno 45 Fire

Fiat 125 S
Fiat 238
Fiat 500

Fiat 850 Coupé
Ford Sierra 1.6

Mercedes-Benz 280 SL
Renault 16

Škoda 1000 MB
VAZ 2101
VAZ 2103 „Nejsem žigul ani polský fiat!“ hrdě 

hlásil na zadním okně de-
centně tmavý italský sedan. 

Jeho výkon původně 
dosahoval 90 koní 

(66 kW), ale na přání 
původního majitele 

se s ostrými vačkami 
dostal až na 110 koní 

(81 kW).

Setkání tří světů: v popředí auta z 60. až 80. let, 
za nimi nejmodernější architektura 21. století 
a uvnitř klasická válečná letadla

Nevěřili bychom, že na naší trase potkáme vozidla 
konstrukčně o hezkých pár desetiletí starší...

Cestou do Kerska nás v Poříčanech 
zdržel slavnostní průvod. „Co tu máte 
za akci?“ ptáme se sympatické dívky 
v dobovém kostýmu. „Máje,“ culí se.


