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Za Rakouska-Uherska byla v roce 1895 zaloÏena v Mladé Boleslavi firma Laurin & Klement, která vyrábûla pût typÛ jízdních kol a pozdûji nûkolik
typÛ motocyklÛ. V roce 1905 továrna zahájila v˘robu dvoumístného automobilu s dvouválcov˘m motorem o objemu jednoho litru, v˘konu sedmi ko-
ní a rychlosti 40 km/hod. s názvem Voiturette typ A, která se stala obchodním ‰lágrem – byla laciná a snadno ovladatelná, proto zájem o nov˘ vÛz
pfiedãil v‰echna oãekávání. Firma Laurin & Klement rok co rok pfiekvapovala svût nov˘mi, stále dokonalej‰ími typy automobilÛ.

Letovicích si první automobil pofiídil
v roce 1908 obvodní lékafi MUDr. Josef
Daníãek, starosta mûsta v letech 1913 –
1919. Dal‰í automobil si zakoupil továr-
ník Hans Faber, majitel továrny na krajky,
tyl a záclony, potom Karel Synek, majitel
První letovické továrny na zemûdûlské
stroje a slévárny a starosta mûsta 1894 –
1910. Ten v‰ak této nové technice nedÛvû-
fioval pro její údajnou nespolehlivost, dále
vyuÏíval sluÏeb koÀského spfieÏení a auto-
mobil pfienechal sv˘m nejstar‰ím synÛm
Rudolfovi a Karlovi. O nûjak˘ rok pozdû-
ji si automobil zakoupil také majitel pan-
ství Letovice hrabû Hugo Kálnoky. JiÏ
v roce 1910 byla pro tyto prÛkopníky a
nad‰ence automobilismu, ktefií více spra-
vovali své stroje, neÏ s nimi jezdili, vybu-
dována na PraÏské ulici benzínová stanice
firmy Vacuum Oil Company a.s. Praha. 

AutomobilistÛm dûlaly problémy nejen
technicky nedokonalé stroje, ale také silni-
ce, které byly pra‰né, plné v˘molÛ, jenom
málokde vydláÏdûné. KaÏd˘ automobilis-
ta jiÏ od roku 1910 musel vlastnit vÛdãí
list, kter˘ vydávalo c. k. okresní hejtman-
ství, a fiídit se nafiízením Ministerstva vnit-
ra a jeho ustanoveními pro jízdu automo-
bilÛ, motorov˘ch vlakÛ a motorov˘ch kol:

na, která má b˘ti na pfiedu upevnûna. V
osadách po mûstsku zastaven˘ch nesmí se
uÏívati oslÀujících reflektorÛ. Jízdná rych-
lost budiÏ zvolena za v‰ech okolností tak,
aby byl fiidiã pánem své rychlosti a aby
bezpeãnost osob a majetku nebyla ohroÏo-
vána. ¤idiã vozidla má zmírniti pfiimûfienû
jízdnou rychlost, tfieba-li také zÛstati státi
a zaraziti motor, kdyby nehody nebo poru-
chy dopravy mohly b˘ti zpÛsobeny jeho
vozidlem. Tûchto opatrností budiÏ zejmé-
na ‰etfieno, blíÏí-li se jízdná a taÏná zvífia-
ta, nebo hnan˘ dobytek. Rychlost v
uzavfien˘ch místech nesmí b˘ti nikdy vût-
‰í neÏli 15 km za hodinu (rychlost lehkého
rychlého povozu). Mimo uzavfiené osady
jízdná rychlost nesmí b˘ti stupÀována pfies
45 km za hodinu. Nikdy rychleji neÏli 6
km za hodinu (tempo konû v kroku) nesmí
b˘ti jezdûno: kdyÏ hustá mlha zamezuje
rozhled do dálky, jakoÏ i na takov˘ch mís-
tech, kde silnice nemÛÏe b˘ti pfiehlédnuta,
jako zejména na kfiiÏovatkách, pfii siln˘ch
záhybech silnice, pfii vjíÏdûní do vrat, vy-
jíÏdûní z domÛ, pak na mostech, v úzk˘ch
ulicích, pfii kromobyãejné Ïivosti cesty
a pfii velkém nahromadûní lidu. 

(Pokraãování textu na stranû 7)

„Automobily buìte opatfieny hluboce znû-
jící, motorová kola vysoce znûjící signální
trubkou (houkaãkou). Automobily musí

b˘ti opatfieny na pfiedku alespoÀ dvûma
dobfie svítícími svítilnami s bezbarevn˘mi
skly. U motorového kola staãí jedna svítil-
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Rudolf Synek s Laurin & Klement, model Voiturette B,1908.


