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Pan âern˘ z Blanska jisto jistû miluje vÛni benzínu a motorového oleje. Jak jinak si vysvûtlit jeho
lásku (kromû lásky k pfiítelkyni, samozfiejmû) a to ãervenou ‰kodovûnku 100. S tímto autíãkem pan
âern˘ brázdí silnice Evropy. Listy regionÛ se pana âerného zeptaly na pár zajímav˘ch otázek.

·KODA 100 Z BLANSKA BRÁZDÍ
EVROPSKÉ SILNICE

Co Vás, pane âern˘ dovedlo k nápa-
du se ·kodou 100 procestovat Evropu?
A kam vedla va‰e první cesta? 

Nápad zaãít cestovat po Evropû se zrodil
v roce 2011, kdy jsme se rozhodli s kama-
rády zúãastnit se srazu automobilÛ ·koda
v Holandském mûsteãku Purmerend. Tehdy
jsme museli urazit vzdálenost 2 333 km. Pfii
cestû tam jsme poznali velkou pfiízeÀ nû-
meck˘ch i holandsk˘ch fiidiãÛ. Cestu zpût,
kterou jsme si prodlouÏili o zastávku v
nûmeckém mûstû Seinsheim, kde jsme nav-
‰tívili technické muzeum, nám zpfiíjemnil
obdiv náv‰tûvníkÛ muzea, ktefií si na‰i ‰ko-
dovûnku fotili. Po cestû domÛ jsme se do-
hodli, Ïe tato cesta není poslední. 

Pfiedstavte nám prosím Vá‰ stroj.
VÛz, ve kterém jezdím je ·KODA

100 z roku 1976. Dostal jsem ji od prv-
ního majitele v roce 2008, kter˘ ji jiÏ ne-
chtûl vyuÏívat. Vût‰ina souãástí vozidla
jsou pÛvodní. 

Jezdíte sám nebo máte svÛj t˘m?
Jezdíme spolu s kamarády. DÛleÏité je,

aby byla dobrá nálada i v situacích, které
vám cesta pfiichystá. ProtoÏe pro nás není
dÛleÏit˘ cíl, ale cesta, která je asi tak dva-
krát aÏ tfiikrát del‰í neÏ moderními vozy,
a proto potfiebujete dobr˘ kolektiv. 

Kde jste uÏ v‰ude byli?
Prozatím jsme procestovali Nûmecko

Holandsko a Francii.

Va‰e nejdel‰í cesta?
Nejdel‰í cestu jsme uskuteãnili letos

v období 10. aÏ 17. ãervna do Francie, kde
jsme procestovali pobfieÏí Normandie.
Ujeli jsme 4 211km. 

Mûli jste nûkdy na autû bûhem cesty
poruchu?

Poruchy na voze jsou jedna z vûcí,
která vytváfií kouzlo cestování ·kodou
100. Dá se fiíct, Ïe kaÏdou chvíli oãeká-
váte, co vás je‰tû mÛÏe pfiekvapit. 

·kodovka má své kouzlo v umûní vy-
dávat rÛzné zvuky, které se mûní a tak se
ãlovûk diví co to je zase za nov˘ zvuk.

„Nejãerstvûj‰í poruchy na voze jsme
zaÏili pfii na‰í leto‰ní cestû do Francie”.
V den odjezdu jsme zjistili závadu na
spojce. Ta se nám povedla ãásteãnû vy-
fie‰it, tak jsme nakonec vyrazili o nûco
pozdûji, neÏ jsme naplánovali. Se za-
stávkami v Praze a v Plzni jsme se pfii-
blíÏili nûmeck˘m hranicím. Nûmecko
nás pfiivítalo velice nemile. Kolem tfietí
hodiny ranní chvilku po tankování, ‰la
teplota motoru velice nahoru ãekali jsme
na sjezd z dálnice. Ten na‰tûstí nebyl tak
daleko. Ve chvíli, kdy jsme zastavili,
mnû to bylo jasné. Praskla hadice od
vodního ãerpadla, tudíÏ se motor nemo-
hl vÛbec chladit a skoro v‰echna voda
z chladícího systému nám vytekla. No
a ta co nevytekla, se v pfiehfiátém moto-
ru zmûnila na páru a v klidu fuãela ven.
Problém nastal ve chvíli, kdy jsem zjis-

a praskla nám hadice od chlazení. No,
a Ïe potfiebujeme hadici co má prÛmûr
48 mm a pfii hledání nám nabídli pití
a kávu. Po hodinû hledání nám donesl
hadici, fiíkal nevím z ãeho je, asi Superb
ale je 38 mm. KdyÏ jsme mu fiekli, Ïe
jsme chtûli 48 mm, tak se pousmál a
fiekl nemám. Ale tuhle si mÛÏete nechat
zadarmo. Tak jsme podûkovali, vzali si
hadici, která byla mála, ale zadarmo
a vyrazili jsme do muzea. Po muzeu
jsme vypustili z chladiãe sodovku a vy-
táhli termostat, aby motor byl o nûco
studenûj‰í. A ‰lo se koneãnû po dvou
dnech spát. Ne na dlouho, protoÏe jsme
potfiebovali vyrazit kolem pÛlnoci smûr
PafiíÏ. V ãas jsme vyrazili na cestu.
Hlídajíc tepotu jsme uhánûli na‰í sedm-
desáti kilometrovou rychlostí k PafiíÏi.
BohuÏel, po cestû jsme se zaãaly oz˘vat
divné zvuky z pfievodovky. Zastavili
jsme a zjisti, Ïe nám zaãal téct pfievodo-
v˘ olej. Problém byl na loÏisku v pfievo-
dovce, díky kterému se po‰kodilo gufe-
ro. BohuÏel tuto závadu jsme nemohli
vyfie‰it na místû a tak jsme pokraãovali
dál. HÛrá PafiíÏ.

Co jste zaÏili na sv˘ch cestách nejve-
selej‰ího?

Dá se fiíct, Ïe nejveselej‰í je, kdyÏ nás
doveze tam i zpût. 

Kam se chystáte pfií‰tû?
Pfií‰tí rok se chystáme do Norska

nav‰tívit na‰eho kamaráda, kter˘ se
tam pfiestûhoval. 

Pane âern˘, dûkuji Vám za rozhovor
a do dal‰ích cest Vám pfieji hodnû uje-
t˘ch kilometrÛ bez vût‰ích závad. 

Povídání o leto‰ní cestû do Francie
si mohou ãtenáfii ListÛ regionÛ pfie-
ãíst na na‰ich webov˘ch stránkách
www.listyregionu.cz.

Renata Kuncová Polická.

til pfiesné místo, kde hadice praskla.
Samozfiejmû jsme mûli sebou hadic dost,
ale tuto ne. Klasika. Poãkali jsme, aÏ
motor pfiestane zufiivû chrlit páru a pus-
tili se do opravy. Náfiadí, které jsme si
sebou vzali bylo uloÏeno u rezervy na
dnû kufru. Tak jsme zaãali postupnû vy-
kládat v‰echny vûci z kufru. A první 
oprava na cestû mohla zaãít. Hadici jsem
ãásteãnû zkrátil, ale pfii bliÏ‰ím prohléd-
nutí jsem zjistil, Ïe je velice stefielá.
Jediné nouzové fie‰ení bylo hadici omo-
tat izolepou. Dal‰í dÛvod, toho proã
praskla, byl ten, Ïe motor mûl vût‰í te-
potu neÏ by mûl mít. KdyÏ jsem hadici
vrátil zpût, nastal dal‰í problém. Nemûli
jsme ani kapku destilované vody. Tak
nezbilo nic jiného, neÏ pouÏít sodovky
co jsme si koupili v Praze. Naskládali
jsme vûci zpût do kufru a dohodli se, Ïe
se pokusíme dojet do Speyeru, kam nám
zb˘valo urazit je‰tû 200 km. Aby jsme 
udrÏeli motor chladnûj‰í, zapnuli jsme
na plno topení. Nad ránem jsme dorazili
do Speyeru, kde jsme hledali prodejnu
s náhradními díly. Na‰li jsme firmu pro-
dávající autodíly, ale samozfiejmû hadici
nemûli, ale mûli destilovanou vodu.

A odkázali nás na Autosalon ·kody, kte-
r˘ byl jen kousek vedle. Ve ·kodovce se
nás ujal nûjak˘ manaÏer, kterému jsme
vysvûtlili, Ïe jedeme Stovkou do Francie

· 100 pana âerného hrdû zaparkovaná pod Eiffelovou vûÏí.

Známá Omaha Beach v Normandii ve Francii. I sem ‰kodovka dojela.


