Oslavná jízda
„Mezi dvěma branami“
na počest 80. výročí soutěže cestovních vozů
na městském okruhu v Telči v roce 1934
Nedávno mi redakční kolega Jiří Mátl (mimo jiné člen Spolku telčských
velocipedistů) poslal čerstvě objevené fotky prokazatelně z náměstí
z Telče a zda k tomu něco ve svých archivech nemám. Našel jsem,
že podle sportovního kalendáře pro rok 1934 se měla 12. srpna
v Telči jet původně „Cestovní soutěž automobilů“, kterou měl pořádat místní A. K. (autoklub). V dalším aktualizovaném kalendáři bylo
už psáno „12. VIII. auto-moto soutěž na okruhu v Telči“.

J

e třeba si dát do souvislosti, že dva měsíce
před tímto datem, 9. a 10. června, proběhl
již druhý ročník „1000 mil československých“,
ostrý závod na otevřené silnici. Všichni chtěli
namísto jízd spolehlivosti pořádat také opravdové závody. Už 1. července se jel „Krakonošův
okruh“, jenž byl původně nahlášený také jako

jízda spolehlivosti, a zřejmě pod tímto vlivem
AKRČs narychlo schválil místnímu klubu
v Telči propozice pro ostrý závod na okruhu
přímo ve městě samotném. Podle všeho se
nakonec v kategorii automobilů startovalo
v časových intervalech a nejednalo se tedy
o závod s hromadným startem, ale soutěžní

jízdu na čas, podobnou závodům do vrchu.
Stejným způsobem se už několik let jezdil
třeba Ostravský okruh a další podobné
podniky. Šlo o kompromis, při kterém se sice
závod mohl jet přímo ve městě, kde se očekávalo hodně diváků, ale vzhledem k šířce trati
a alespoň částečnému zachování bezpečnosti
se jelo jednotlivě. Diváci byli nepatrně ochuzeni o vzrušující předjížděcí manévry a přímé
souboje na trati, ale rychlou jízdu „cestovních
vozů“, které mezi sebou bojovaly na dálku
v jízdě na čas, mohli vidět hodně zblízka.
Soutěž sice byla vypsána pro cestovní automobily, ale už na červnových „mílích“ se
objevily továrnami postavené jednoúčelové
speciály, které splňovaly parametry cestovních vozů spíše teoreticky. Nejobsazenější
třída do 1100 cm³ byla na „mílích 1934“
kořistí brněnské Zbrojovky, která připravila čtyři zavřená speciální aerodynamická
hliníková dvoumístná kupé a jeden otevřený
roadster na zkráceném podvozku Z4 z nové,
už III. série vozu s poháněnou přední
nápravou. Tyto vozy byly osazené novým
dvoudobým dvouválcovým motorem zvětšeným na 1000 cm³, který měl díky „povoleným úpravám“ zvýšený výkon na hodnotu
blížící se 40 koním.
Druhou nejúspěšnější automobilkou
byl jinonický Walter, který po vítězství
v roce 1933 na druhý ročník 1000 mil nejen
dlouho trénoval na samotné trati, ale měl
připraveno dokonce osm nových otevřených
dvousedadlových roadsterů Walter Junior SS
(Super Sport). Byly to původně licenční vozy
Fiat 508 Balilla, které byly pro tento závod
vybaveny hlavou s rozvodem OHV, a na čtyřválcovém řadovém motoru byl zvětšen objem
na 1057 cm³. Motor tak disponoval výkonem
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Nesmiřitelné souboje vozů Z4 a Walter Junior byly k vidění už na 1000 mílích
v červnu 1934

V tisku Karlu Vlašínovi, byť sbíral četná prvenství, komolili
jméno ještě v roce 1935
přes 35 koní. Oproti sériovým vozům, které
už standardně měly hydraulické brzdy,
byl typ SS navíc vybaven i čtyřrychlostní
převodovkou.
Podle fotografií z náměstí je zřejmé, že oba
tyto vozy, Z4 kupé a Walter Junior SS, byly
účastníky a hlavními aktéry i na městském
okruhu v Telči. Se startovním číslem 38 jel
(podle své osobní SPZ P-99) nepochybně
Ivan Hodáč na Walteru Junior SS. Nejdříve
jsem byl přesvědčen, že v tomto závodě
zvítězil, neboť jsem v časopise Motor Revue
z roku 1934 našel celostránkovou reklamu
jinonické firmy, na které je nejen fotografie
Hodáče z telčského náměstí, ale také je v ní
přímo „Cestovní okruh v Telči“ výslovně
uveden mezi „Vítězstvími a úspěchy automobilů Walter v roce 1934“. Sdělil jsem to
Jirkovi Mátlovi a pak jsem se pustil už jen
do přesnější identifikace druhé fotografie,
na které je samozřejmě tisícimílová Z4.
V době, kdy se jela Telč, byly tyto čtyři
téměř stejné vozy (ještě jedno kupé bylo
s úplně jinou přední částí vozu) stále ve vlastnictví Zbrojovky. Vytáhlá postava za volantem vozu se startovním číslem 20 patří
zřejmě Karlu Vlašínovi, který jezdil společně
s Františkem Götzem a absolvoval jako
tovární jezdec téměř všechny tehdejší závody.
Mezi dalšími soupeři v Telči je možno z celkového pohledu na náměstí identifikovat také
„silniční štiky“, jak se tehdy přezdívalo velmi
rychlým dvousedadlovým otevřeným vozům
Aero 1000 (startovní čísla 32 a 34). Továrna
Aero připravila už i nové vozy Aero 30,
také s pohonem přední nápravy, jako měly
vozy z brněnské Zbrojovky, ale přijela sem
s opravdovými cestovními limuzínami (st.
číslo 30), které nemohly lehkým speciálním
vozům konkurovat v potřebné akceleraci.
Mezi automobily seřazenými ke startu
je s číslem 24 zachycen ještě dvoumístný
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U 1000mílového auta na továrním dvoře stojí Karel Vlašín, u dveří
klečí František Götz

Sportovně vyhlížející Junior SS (vpravo) vznikl už ve walterovce a lišil
se od modelu S (vůz nad popiskou, který plně vycházel z Fiatu 508
Balilla) nejen výkonem motoru osazeného OHV hlavou, čtyřrychlostní
převodovkou, ale také odlišnou zádí se dvěma viditelnými rezervami
roadster Z4 I. série s motorem 900 cm³,
který se účastnil 1000 mil už v roce 1933.
Stejně jako rok starý Walter Junior
S (st. č. 28), typ, který sice vyhrál loňské
míle, ale měl pouze upravený litrový motor

se standardní třírychlostní převodovkou.
Ivan Hodáč (st. č. 38) s novým Juniorem SS
zvítězil už 1. července na Krakonošově
okruhu, kde tisícimílovým zetkám oplatil
čerstvou porážku z června. Karel Vlašín si

s aerodynamickou zetkou (st. č. 20) dojel
pro vavřínový věnec vítěze toho roku 26.
srpna na okruhu v Plzni Lochotíně, kde se
startovalo podobně jako v Telči intervalovým
způsobem po deseti vteřinách.
Jenže v Telči nakonec nevyhrál ani
Hodáč, ani Vlašín! Našel jsem totiž ještě
jeden celostránkový inzerát Československé
zbrojovky v Brně, ze kterého je vítěz
ze 12. srpna 1934 zcela zřejmý. S městskou
tratí se tehdy nejlépe vyrovnal Ing. Adolf
Deston na dalším tisícimílovém kupé Z4!
Souboje otevřených juniorů a aerodynamických zetek patřily v ostrých závodech
k nejnapínavějším. Oba vozy jsou živými
legendami československého předválečného
automobilového průmyslu. Závod se v této
podobě jel nejspíše jen v roce 1934, a proto
k 80. výročí tohoto podniku pořádá Spolek
telčských velocipedistů v rámci třídenní
„Veteránské revue“ v sobotu 3. května
soutěžní jízdu historických automobilů
a motocyklů „Mezi dvěma branami“ pro
vozidla předválečné výroby. Závodníky
odstartuje přímý účastník těchto závodů
a oba vozy – Walter Junior SS a tisícimílová
aerodynamická Z4 – budou opět u toho!
Text: Jiří Kohlíček
Foto: archivy Jiřího Mátla, Martina Hucla
a autora, kresba Jiří Nejedlý z knihy
J. Hausmana a M. Kovaříka – Vteřiny
za volantem
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