


za ohradou snů
motorové opojení kamila lhotáka

Ptal se, 
naslouchal, 

zapsal, 
rukopis ztratil 

a zase našel, 
poznámkami opatřil 

jan králík

Nakladatelství Paseka
Pražská scéna
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Za ohradou snů

Když jsem chodil do tercie, objevil jsem se svým kamarádem Tondou 
Skružným na nábřeží Botiče ohradu, za kterou se rozkládal ráj. Všude staré 
automobily, staráky jsme jim říkali. Umíte si představit, co to muselo být za 
stroje, když už v roce 1926 přišly do šrotu? A ne dost na tom. V ohradě ležely 
i vraky starých letadel, kdysi vznosných branďáků, mám pocit, že vraky těch 
dvouplošníků Hansa-Brandenburg, které za ohradou stály už bez křídel, 
jinak ovšem s kompletním drakem včetně motoru a podvozku. Stály sice 
pod střechou v kůlně, trochu stranou, ale každý je mohl vidět. Podobných 
otevřených přístřešků tam byla celá řada a pod nimi kde co. Dokonce i ame-
rický automobil Orient na drátových kolech s motorem vzadu. Víte, jaká to 
musela být rarita? Orienty se vyráběly jen do roku 1905!

Vedle ohrady, na dvoře jednoho z činžáků, stála troska nádherného 
automobilu Turcat-Méry, který se stavěl v Marseille. Čtyřválec 40 HP, vy-
ráběný v licenci Lorraine-De Diettrich. Pane, krása. Na ráfech bez pneu-
matik stála ta obluda už napůl zabořená do hlíny, skrz nápravy rostla tráva. 
Dodnes tam stojí, ten barák; Turcat-Méry už byste hledali zbytečně. Škoda 
přeškoda, protože tenhle vůz měl zajímavostí až až. Třeba volant nebyl jen 
tak obyčejný – tvořily ho čtyři příčky, to jo, ale od středu hřídele se zvedaly 
do takového čtvrtoblouku, takže volant vypadal z dálky nikoli jako talíř, ale 
jako koš. Dneska vím, že to mohlo vzniknout tak kolem roku 1912. 

Do těch míst mě každodenně táhla vášeň, protože ohrada se stala 
pro nás kluky učiněným technickým muzeem. Jenomže místo biletářky stá-
val u vchodu uhlíř jako hrom, aby nás vyháněl, jakpak ne. Tím bylo ovšem 
naše vzrušení větší, o to víc nás všechny stroje zasvěcené zkáze přitahovaly. 

Co tam se našlo! Řada trupů aeroplánů na kolečkách i s motorem, 
i když bez křídel. Ještě dnes před sebou vidím Indian Standard, ze kterého si 
někdo udělal automobil, což samo o sobě už bylo šílenství. Čtyři kola, ta zadní 
poháněná řetězem, ve vehiklu zůstala péra z motorky, i kus rámu, řidič i ces-
tující seděli za sebou a hnací půlku stroje měli po straně vedle sebe, zkrátka 
dílo, a dokonce s volantem. Pak tam ležela hromada automobilů, které jsme 
už neuměli identifikovat. Nejvíc by mě dnes zajímalo, jak se to tam dostalo. 
A hlavně bych si přál vědět, proč nás tyhle staráky už tenkrát vzaly u srdce, 
proč mě tolik přitahovalo každé zákoutí s hromadou šrotu, která pro mě zna-
menala vzrušující dobrodružství. My jsme dokonce s Tondou Skružným za-
ložili jako terciáni vlastní časopis, který se věnoval výhradně starákům. Vždyť 
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Achilles z roku 1904 z Horní Police, podle 

všech indicií vyrobený zřejmě v licenci 

mladoboleslavské firmy Laurin & Klement.

Dvouválec Achilles se sajdkárem z doby kolem 

roku 1906.

Vyšehrad v polovině 20. let. Vedle Slavínu 

se tu rozkládaly automobilové dílny mini-

sterstva pošt a telegrafů. Ty jistě musel 

Kamil Lhoták se spolužáky při vyšehrad-

ských výpravách prozkoumat. Na snímku 

výměna starých autobusových karoserií, 

které si mohli koupit zaměstnanci. Pře-

vezli je pak na Tetín k Berounce, kde z nich 

vznikla chatová kolonie. Dodnes je tam 

původ některých chatiček patrný.
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my vydávali snad první veteránský časopis na světě! Jmenoval se Auto-moto 

zpravodaj a vycházel v jediném výtisku. Sami jsme si ho psali a ilustrovali 
a kolportovali mezi klukama ve třídě. Po letech jsem se pokoušel ten časopis 
znovu získat. Jenomže znáte to, pozdě bycha honit. Tonda Skružný odešel 
z gymnázia na obchodní akademii a pak jsme se vídali už jen zřídka. Jednou, 
dávno po válce, jsme se potkali v noci ve Vodičkově ulici. Byla půlnoc a sešli 
jsme se náhodou na stanici tramvaje. To dá rozum, že jsme domů nejeli, ale 
někam ještě šli. Krásně jsme si popovídali a Tonda mě pozval, abych někdy 
přišel, že mi dá staré anglické časopisy z našich klukovských let, The Motor, 
a hlavně Auto-moto zpravodaj, ještě mu prý pár čísel zbylo. Tak jo, domluvili 
jsme se. Čas plynul, Tonda se přestěhoval a zase uběhlo pár let. S Juliem 
Vnoučkem jsme si řekli, že se s Tondou sejdeme. A víte, co tenkrát Tonda ří-
kal? Že ty anglický časopisy ještě schoval, ale náš Auto-moto zpravodaj vyhodil. 
Panečku, to je škoda. Víte, že v něm byl ten Turcat-Méry nakreslený a kolo-
rovaný? Od Tondy i ode mě, každý jsme to zkusili zvlášť. Ten časopis bych si 
moc přál znovu prolistovat. 

Naše ohrada snů mě provázela celý život. Našli jsme tam i zbytky 
motocyklů, nejčastěji rámy s motory známých i neznámých značek, třeba 



27

i bez nápisů. Objevili jsme i stroj, který měl na rámu vyraženo „Ober Politz“, 
představte si, Horní Police. No jistě, byl to motocykl Achilles. 

Taková ohrada stála i na Vyšehradě. Když se jelo Vratislavovou ulicí 
nahoru do první brány, spatřili jste vpravo areál, na němž se rozpadaly 
především staré nákladní automobily. Nebylo jich moc, řekněme pět, šest, 
ale vydaly – představte si, jak vypadal zhroucený nákladní vůz v roce 1926. 
Musel snad pamatovat Lincolna... Průzkum zdejší krajiny jsme spojovali 
s průzkumem kasemat a chodeb, které se pod Vyšehradem rozkládají. Kde-
pak chodit na procházky s průvodkyní Popelkou Biliánovou, která tenkrát 
zvala v novinách všechny zájemce k prohlídce a žádala „svíčky s sebou“. My 
chodili sami, parta ze třídy. Tehdy ještě nebyly zamřížované vchody. Měli 
jsme hrnec, uvnitř hořící voskovku a podnikali jsme objevitelské výpravy až 
do pravoúhlé zatáčky s letopočtem 1714. Podzemní krajiny měl zmapované 
taky malíř Jaroslav Otčenášek, spolu jsme si pak už jako staří chlapi vyprá-
věli o tom dobrodružství. 

V roce 1927 vyšehradský areál Správy poštovní automobilové dopravy 

kompletně vyhořel, dílny byly přeneseny do nových objektů ve Vršovicích.
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