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Dne 31. 8. 2020 se ve stálé expozici Technického muzea v Brně, „Pozor zákruta!“, uskutečnil 
dlouho očekávaný workshop České století motorismu II Motorismus jako prostředek volného 
času. Akce byla pořádána v rámci realizace projektu NAKI II DG18P02OVV051 České století 
motorismu, na jehož řešení se podílí Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Národní 
technické muzeum a Technické muzeum v Brně.  

Záměrem workshopu byla vzájemná výměna zkušeností, badatelských přístupů a 
metod k problematice motorismu jako prostředku volnočasových aktivit. Jak již bylo 
naznačeno v úvodu, workshop byl skutečně dlouho očekáván. Dubnový termín byl z důvodu 
vládních opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 zrušen a workshop se 
podařilo uspořádat poslední prázdninový den. V návaznosti na bezpečnostní opatření byl 
seminář kapacitně omezen.  
 Hlavní téma workshopu, tedy vnímání motorismu jako prostředku volného času, bylo 
reflektováno v několika tematických blocích. Zvláště pak z hlediska spolkové činnosti 
autoklubů a motoklubů, motoristických závodů, soutěží a cestování. Výstupem workshopu 
bude recenzovaná kolektivní monografie. 
 
 
 
ABSTRAKTY PŘÍSPĚVKŮ 
 
První automobilní klub v Čechách aneb který motoristický klub byl v Českých zemích první?  
Milan Rudik, soukromý badatel 
 
První automobilní klub byl založen na přelomu 19. a 20. století a stal se první moderní 
organizací tohoto mladého odvětví v Českých zemích. Jeho velké ambice však ztroskotaly na 
financích a nezájmu. Mnozí členové klubu byli i později členi motoristických organizací, které 
už měly lepší podmínky pro svůj vznik a přetrvaly mnohdy až do druhé světové války. 
 
Litoměřický autoklub a jeho Labský pohár hořkosti 
Jan Němec, SOA Litoměřice 
 
Převážně zemědělské Litoměřicko patřilo mezi oblasti, kde se motorová vozidla začala ve 
větší míře objevovat až po vzniku první Československé republiky.  Na počátku dvacátých let 
se zde, tak jako jinde, uplatnily především levnější motocykly, jejichž majitelé se v roce 1923 
sdružili v klubu. S postupným uvolňováním restrikcí ze strany státu, zejména poté, co malé 
automobily přestaly být předmětem přepychové daně, začali do spolku pronikat i místní 
automobilisté. Ty si ovšem nárokoval „tradiční“ autoklub založený v roce 1906 v Teplicích, 
který vnímal Litoměřicko jako součást svého zájmového území. Prostřednictvím Kartelu 
Autoklubu republiky Československé (AKRČs) se jeho zástupcům podařilo na začátku roku 
1927 značně omezit oblast působnosti litoměřického spolku a „srovnat“ výši zápisného a 
členských příspěvků s okolními motoristickými organizacemi. Atraktivita litoměřického 
autoklubu (AKL) lákajícího nové členy na nižší vstupní a členské poplatky tak velmi poklesla a 



růst členské základny prakticky ustal. Z rozhodnutí Kartelu se ovšem mnohým nově 
založeným motoristickým spolkům nepodařilo svou plnohodnotnou činnost ani zahájit. Takto 
byl postižen i autoklub v Bílině, který v letech 1928 – 1933 spojil své osudy s litoměřickým a 
umožnil mu tak překonat stagnační svízele.  
 
Československé autospolky ve Vídni? Československý Auto a Motoclub ve Vídni a Auto 
Ausflugsverein „D´Grossglockner“  
Ivan Jakubec, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova 
 
V Rakouském státním archivu ve Vídni se nalézají ve fondu Archiv der Republik, Bundes-
Polizeidirektion in Wien materiály ke dvěma českým vídeňským autospolkům. Zatímco 
Československý Auto a Motoclub ve Vídni provozoval alespoň formálně činnost podle 
dokumentů v období 1932–1940, Auto Ausflugverein „D´Grossglockner“ v období 1935–
1943. Bez ohledu na kusé zprávy lze konstatovat, že se o automobilismus a autoturistiku 
zajímaly širší (a střední vrstvy) vrstvy obchodníků a řemeslníků či podnikatelů, takže 
automobilismu skutečně nebyl výsadou jen úzké a bohaté vrstvy, a to ani v Rakousku. Křestní 
jména a příjmení, zejména u Československého Auto Motoclubu vypovídají o českém 
původu, byť nikoliv každé česky znějící jméno znamená automaticky odkaz na etnickou 
příslušnost. Současně název spolku přece jen vypovídal o etnické, resp. státní orientaci. 
Podmínkou členství ve spolku nebylo vlastnictví automobilu, byť u některých členů to lze 
předpokládat. Účast žen dokladem, že zájem o automobilismus nebyl nijak genderově 
omezen. Bližší doklady o činnosti obou vídeňských spolků nejsou (zatím) k dispozici.  
 
Rýchlosť, dobrodružstvo, politika: Voľnočasová automobilita na Slovensku so zreteľom na 
pôsobenie Autoklubu Košice 
Mikuláš Jančura, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  
 
Predkladaný text v sebe nesie mnohovrstevný obsah súvisiaci s viacerými problematickými 
pojmami a ich vzájomnými vzťahmi. Východiskom k vybraného výskumnému príkladu je 
samotný pojem „voľný čas“ a jeho dobové chápanie v prvej polovici 20. storočia. Dôležité je 
tiež vymedzenie miesta fyzických predmetov v rámci trávenia voľného času, v tomto prípade 
automobilov (a motocyklov), o ktorých možno povedať, že sú „prostriedkami jeho trávenia“. 
Dôležitú úlohu pri tom však zohrávajú aj špecifické hospodársko-ekonomické a kultúrne 
podmienky medzivojnového Československa (a osobitne územia Slovenska), ktoré používanie 
automobilov a motocyklov vo voľnom čase striktne determinovali. Voľnočasovej 
automobilite vytýčili jasné sociálno-ekonomické mantinely a obmedzili ju na aktivitu vyšších 
a v prípade motocyklov aj stredných vrstiev. Automobilita je zároveň pohyb a v prípade 
voľnočasových aktivít sa primárne viaže s novým druhom turizmu, ktorý mal v 
medzivojnovom Československu (a osobitne na Slovensku) výrazne organizovaný charakter. 
Na tomto pozadí do popredia vystupuje spolok ako voľnočasová entita, vytvárajúca 
špecifický druh väzieb a kolektívnej identity. Zvláštne miesto a postavenie však na tomto poli 
zastáva motoristický spolok pretože okrem vyššie uvedených väzieb, kolektívnej identity a 
jasne definovaných sociálnych mantinelov generuje navyše celý rad originálnych konotácií a 
zdieľaných emócií. Výraznú úlohu však v tomto procese hrala tiež politizácia voľnočasových 
organizovaných aktivít čo sa na plno prejavilo aj v sledovanom príklade. Cieľom textu je teda 
na pozadí vymedzenia fenoménu voľného času v skúmanom období identifikovať miesto 
automobilov a motocyklov v jeho trávení a na príklade pôsobenia Autoklubu Košice poukázať 



na formy ich voľnočasového používania v dobovom kultúrnospoločenskom kontexte. 
Predkladaný text neprináša v rámci výskumu témy nové poznatky, pretože vychádza z už 
publikovaných štúdií a autorskej monografie. Zasadením do historicko-sociologického rámca 
problematiky trávenia voľného času v kombinácii s „konzumáciou“ vecí a zážitkov, však 
prináša na pôsobenie motoristických organizácií na Slovensku s osobitným zreteľom na 
Košice nový pohľad. Ten odkrýva Autoklub Košice ako dôležitú organizáciu s markantným 
vplyvom na regionálny rozvoj motoristickej turistiky a športu ako aj všeobecného 
voľnočasového turizmu v sledovanom období. 
 
Svaz řidičů automobilů. Příspěvek k organizacím řidičů z povolání 
Jan Štemberk, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova 

Řidiči představovali nové povolání, které bylo produktem automobilismu. Před první 
světovou válkou převažovalo zastoupení řidičů osobních automobilů, tedy řidičů v osobních 
službách automobilistů, po první světové válce, kdy nabývalo na obvyklosti řídit si svůj 
osobní automobil sám, rostl počet řidičů nákladní a autobusové dopravy. Řidiči postupně 
ztráceli výsadní postavení a přibližovali se dělnictvu. Spolky, které se profilovaly jako kluby 
řidičů, se po první světové válce proměňovaly v odborové organizace, jejichž cílem bylo 
zlepšování hospodářského a sociálního postavení řidičů z povolání. Vytvoření jednotné 
řidičské odborové organizace naráželo na politické spory levicových stran a hlavně také na 
vnitřní spory a animosity mezi řidiči. Důsledkem byl rozkol a vznik několika menších 
řidičských organizací, které mezi sebou o řidiče soupeřily. To oslabovalo sílu v prosazování 
řidičských zájmů. Vznik jednotné odborové organizace řidičů z povolání je tak spojen až 
s dobou nuceného slučování v době okupace českých zemí. 
 
Velká cena Masarykova okruhu v Brně 1930 
Sylvie Zouharová Dyková, Technické muzeum v Brně 
 
Tradice motoristických závodů je jedním z několika málo fenoménů, které formovaly identitu 
města Brna v jeho moderních dějinách. Masarykův okruh prezentuje Brno s několika 
přestávkami už 90 let. Od počátku hrál významnou roli ve vývoji automobilismu, inspiroval 
konstruktéry a výrobce k hledání nových koncepcí. Jejich snaha ovlivnila v konečném 
důsledku také vývoj motorů, motocyklů a automobilů vyráběných nejen v Brně, na Moravě, 
ale i v celém Československu. Prostřednictvím závodů, které Brno hostilo na mezinárodní 
úrovni, došlo k zviditelnění nejen Brna, ale také Československé republiky.  
 
Jak si Štěpař, Hanák a spol. pro závodní suspenzi dojeli… 
Zdeněk Vácha, Národní technické muzeum 
 
Článek se zabývá způsobem použití reklamy československým generálním zástupcem 
motocyklové značky Ariel, firmou Štěpař, Hanák & spol., po soutěži spolehlivosti na 1000 km 
konané 27. - 28. května 1928. Po zúžení firemního sortimentu se firma snažila v rámci 
reklamní kampaně využít i zásadních pozitivních skutků spojených se jmenovanou soutěží, 
použila ale takovou formu, že pořadatel soutěže, Autoklub Republiky československé, 
reklamu vyhodnotil jako cílený útok na dopředu známá pravidla soutěže. Firmě tak byla 
vyměřena finanční pokuta, a když ji odmítala uhradit, byl postih ze strany Autoklubu RČS 
zostřen především zákazem účasti v závodech těm závodníkům, kteří měli od firmy Štěpař, 
Hanák & spol. motocykly kupované na splátky. Po třech letech firma Štěpař, Hanák & spol. 



uznala nemožnost tento spor vyhrát, uznala svou chybu, zaplatila pokutu a omluvila se. 
Všechny zákazy byly odvolány.  
 
… bude dnes uvítána celou Prahou. Slavnostní přivítání Elišky Junkové po jejím úspěchu na 
Targa Florio 1928 
Patrik Wirkner, Národní technické muzeum 
 
Vítání úspěšných sportovců, vítězů mistrovství světa, olympiád i různých známých závodů a 
turnajů, „slavných to synů a dcer národa“, je běžnou součástí nejen naší (jde o fenomén 
celosvětový) novodobé historie a kolektivní paměti. Logicky si ale častěji připomínáme ta 
novější a týkající se týmových sportů. U příležitosti 120. výročí narození automobilové 
závodnice Elišky Junkové (16. listopadu 1900 – 5. ledna 1994) je však vhodná příležitost 
vzpomenout na její triumfální návrat domů po úspěchu v závodě Targa Florio 1928, už jen 
proto, že byla pravděpodobně první sportovkyní, a to v oboru vyhrazeném do té doby téměř 
výhradně mužům, které se této pocty dostalo. Tím spíše, můžeme-li do mozaiky známého 
(její vzpomínky, novinové a časopisecké články, fotografie i filmové záběry) doplnit další 
drobný střípek, tedy jeden nově nalezený dokument. 
 
Elektromobily (a hybridní automobily) předních českých podnikatelů mezi válkami – 
budoucí cestování od zásuvky k zásuvce 
Marcela Efmertová, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze 
 
Elektromobilita je v současnosti realitou. Růst trhu má výrazně vzestupnou tendenci, neboť 
elektromobilita má evropskou i nadnárodní podporu, cena baterií klesá a vzdálenost cesty od 
dobíjecí zásuvky k příští potřebné zásuvce se stále prodlužuje. V řadě případů se 
elektromobily vyplatí i bez dotací již dnes. Elektromobil je historicky v technické podstatě 
jednoduchý stroj. Již v roce 1881 byl v Paříži představen technikem Gustavem Trouvéem 
první elektromobil. V českých zemích na nový trend navázali všichni významní čeští 
elektrotechnici – například František Křižík ho koncipoval v roce 1895 k rozvážení pošty, Emil 
Kolben ho využíval na cesty do své továrny z pražských Vinohrad do Vysočan a Josef Sousedík 
elektromobil viděl jako nejvhodnější cestovní prostředek po roce 1945 a sám jej také 
zkonstruoval v hybridní i plně elektrické podobě. V USA byl kolem roku 1900 pohon vozidel 
na elektřinu druhým nejrozšířenějším po parním pohonu. Rozmach spalovacích motorů 
datovaný do přelomu 19. a 20. století však vedl k tomu, že elektromobily kvůli nedořešeným 
způsobům dobíjení při delších cestovních vzdálenostech upadly na delší čas v zapomnění. Jak 
však vypadala cesta k současnému stavu? Které české automobilky se trendem 
elektromobility již koncem 19. století vážně zabývaly a s jakým výsledkem? Existoval transfer 
technických poznatků v tomto oboru ze západu do českých zemí, a kdo byl případně jeho 
nositelem? To jsou hlavní otázky článku, který se v českém prostředí elektromobilitě věnuje. 
 
Automobilizmus a voľnočasove aktivity v medzivojnových rokoch na Slovensku  
Ĺudovít Halonn, Miroslav Sabol, Historický ústav SAV 
 
Majitelia automobilov boli počas 20. rokov 20. storočia na Slovensku členmi vyššej triedy. 
Auto bolo medzi ľuďmi vnímané ako symbol rozmarnosti a ako hračka pre bohatých. Okrem 
bývalých potomkov maďarskej šľachty vzrástol počet majiteľov automobilov aj medzi 
lekármi, bankármi, učiteľmi a úradníkmi. Auto sa postupne začalo využívať nielen na výlety 



do okolia rezidencie, ale aj do vzdialenejších cieľov. Populárne boli návštevy kúpeľov alebo 
rôznych turistických miest v horách. Ľudia začali autom chodiť do divadla, kina alebo na 
športové podujatia. Rozmach automobilovej kultúry nastal tesne po veľkej hospodárskej 
kríze na konci 30. rokov. Začali vznikať rôzne združenia automobilových nadšencov. 
Organizovali motoristické výlety nielen na Slovensku, ale po celej Európe. 
 
Zámecký hotel pro motoristy v Týnci u Klatov jako netradiční podnikatelský záměr 
Miloš Hořejš, Národní technické muzeum 
 
Barokní zámek v Týnci u Klatov přizpůsobil již počátkem 20. století průkopník automobilismu 
a zakládající člen a viceprezident Rakouského automobilového klubu (ÖAC) Leopold Filip 
Kolowrat-Krakowský (1852–1910) k tomu, aby se zde mohli ubytovat hosté s automobily. V 
zámku samotném vytvořil odpovídající zázemí pro automobilisty a zasadil se i za úpravu cca 
100 km silnic v okolí. Ve vlastnictví a správě velkostatku a zámku v Týnci se vystřídali 
postupně tři Leopoldovi synové – Alexandr /Saša/ (1886–1927), druhorozený syn Bedřich 
(1893–1920) a třetí syn Jindřich (1897–1996). Ten zámek ale v roce 1927 prodal architektu 
Jaroslavu Polívkovi, který převzal myšlenku luxusního hotelu pro motoristy a s těmito záměry 
ho dále přestavoval. Ambiciózní projekt zaznamenal velkou odezvu, ale brzy zkrachoval a v 
roce 1935 zámek koupila Městská spořitelna ve Velvarech. Předložená studie je pojata jako 
příspěvek k oblasti poznání dějin automobilismu a snaží se na konkrétním příkladu 
zámeckého hotelu v Týnci zmapovat budování zázemí pro motoristy konce prvních desetiletí 
dvacátého století.         
 
Se Škodovkou ze Škodovky – a zase zpátky. Volný čas s automobily ŠKODA a L&K  
Lukáš Nachtmann, Archiv Škoda Auto 
 
Prapočátky cestování s vozy L&K/ŠKODA sahají do období konce prvního desetiletí nového 
20. století. Vlastníky dopravních prostředků byli původně šlechtici, lékaři, právníci a faráři. Až 
za nimi následovali podnikatelé a dobrodruzi. Už tehdy automobilka Laurin & Klement 
vyvážela do celého světa a už tehdy lze vysledovat první okamžiky, které lze označit jako 
trávení volného času s v doprovodu osobních vozů. Fenomén jako takový se ale objevuje až 
přibližně o 20 let později. V letech 1925-36 se automobilka ŠKODA neúčastní žádných 
známých závodů, spíše podporuje cestovatele, kteří svůj volný čas tráví dobrodružným 
cestováním po světě a automobilka jim v tom pomáhá poskytnutím vozů, neboť to povazuje 
za vhodnou propagaci. Tito cestovatelé pak o svých zážitcích vyprávějí a umožňují běžným 
lidem cestovat alespoň v přeneseném slova smyslu za doprovodu promítaných diapozitivů. 
Rekreace pracovníků, které na jejich zotavovací letní či zimní prázdniny odveze osobní 
automobil nebo zaměstnavatel, v našem případě automobilka, je dalším tématem, kterého 
se příspěvek dotýká. Propagandou podpořená podniková rekreace je typická pro druhou 
polovinu 20. století. Jedná se zhruba o léta 1941-1991, byť stále lidé jezdí na dovolenou 
osobním automobilem a byť automobilka a její odbory mají ve vlastnictví část původních 
rekreačních zařízení. To už je ale současnost, která jen vyústěním trendů a aktivit, jimž se 
příspěvek věnuje. 
  



Bez vůně benzínu  
Michal Šimůnek, Národní technické muzeum 
 
K zavedení válečného systému tzv. hospodaření s pohonnými látkami v českých zemích, 
1939–1940  
Německá okupace českých zemí a druhá světová válka v letech 1939–1945 přinesla nový 
model nakládání a hospodaření s pohonnými látkami, které se staly strategickou surovinou 
prvního řádu. Příznačné bylo pro tento model jak zavádění restrikcí v provozu automobilů, 
tak preferenční příděl pohonných látek, respektive hledání alternativních paliv. Tato studie 
soustředí pozornost na zavádění těchto opatření v protektorátu v letech 1939–1940 a jejich 
administrativní rámec, a to s ústředním postavením tzv. zplnomocněnce pro dopravu na 
blízké vzdálenosti (Bevollmächtigte für den Nahverkehr; Nbv).     
 
Cestovanie motorovým vozidlom ako voľnočasová aktivita a československé autokempingy 
začiatkom 60. rokov  
Michal Ďurčo, Historický ústav SAV 
 
Cestovanie motorovým vozidlom za účelom trávenia voľného času sa v Československu vo 
väčšej miere rozšírilo už v závere medzivojnového obdobia ako tzv. auto-touring. Sľubný 
rozvoj bol následne zastavený udalosťami druhej svetovej vojny, kedy sa podmienky 
používania motorových vozidiel na súkromné účely postupne sprísňovali, až boli takého jazdy 
zakázané. Koncom 40. a v 50. rokoch nebola situácia oveľa priaznivejšia. Limitom pre 
motoristov bol nedostatok pohonných hmôt, náhradných dielov, pneumatík aj samotných 
vozidiel. Povolenia úradov na kúpu vozidla, neúmerne vysoké ceny automobilov aj 
ideologické výhrady voči vlastneniu osobného motorového vozidla výrazne redukovali 
množstvo potenciálnych mototuristov. Dopyt po osobnej mobilite a cestovaní tak počas 50. 
rokov saturovali takmer výhradne motocykle. Až od roku 1958 sa stala mototuristika jednou 
z oficiálne uznaných foriem turistiky, rozvíjala sa motorizácia a začali vychádzať aj 
cestovateľské príručky pre mototuristov. Československo sa zároveň začalo otvárať 
zahraničným motorizovaným turistom ako významnému zdroju devízových prostriedkov. 
Budovanie siete autokempingov bolo dôležitou súčasťou rozvoja služieb motoristom. 
Napomáhalo k riešeniu problému chýbajúcich ubytovacích kapacít, popri tom však 
autokempingy ponúkali služby určené výhradne motoristom ako opravárenské dielne apod. 
Štúdia analyzuje konjunktúru siete autokempingov na území Československa začiatkom 60. 
rokov v nadväznosti na vzrastajúci počet ich domácich aj zahraničných návštevníkov. 
 
Václav Kasík – „vévoda českého motorismu“ i nepraktický výtvarník na české veteránské 
scéně 
Jiří Hulák, Národní technické muzeum 
 
Václav Kasík (1929-2004) se narodil poblíž Kyjeva v tehdejším SSSR. Rodina v roce 1943 
odjela na nucené práce do Německa. Otec měl české předky a československé občanství, 
Kasíkovi proto požádali o repatriaci a usadili se v Heřmanově Huti na Plzeňsku. Václav v 
letech 1945-1949 vystudoval v Praze Státní grafickou školu a v letech 1950-1955 ateliér 
ilustrace na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Slavil úspěchy v oboru knižní ilustrace a 
plakátové grafiky, ale poté se začal věnovat průmyslovému designu, především designu 
dopravních prostředků.  



Stejně intenzivně se ale věnoval i vozidlům historickým. Po prvních zkušenostech s 
veterány se zaměřil na automobily noblesních značek v souladu se svým jemným, vytříbeným 
vkusem. V době, kdy se zajímal o koupi automobilu vysněné značky Bugatti, zpracoval Kasík, 
povrchně známý spíše jako nepraktický snílek, pozoruhodnou databázi a archiv, který slouží 
dodnes jako cenný zdroj informací. Nakonec koupil namísto vysněného typu 35 cestovní typ 
44, který zbavil všech nepůvodních prvků včetně karoserie.  

V době, kdy tvořil další a další návrhy karoserií pro československý automobilový 
průmysl, zároveň intenzivně skicoval a rozkresloval představy o ideální karoserii na svůj 
osiřelý podvozek. V obou případech bez naděje na realizaci. Na papíře zůstal i pozoruhodný 
návrh karoserie pro připravovanou stavbu repliky Bugatti Royale v režii proslulých bratří 
Schlumpfů. Václav Kasík postupem času koupil ještě několik historických vozidel, mezi nimiž 
nechyběl ani Rolls-Royce Silver Ghost, jehož opět okamžitě odstrojil. Nepříznivé materiální a 
technické zázemí i určité povahové vlastnosti však Václavu Kasíkovi bránily uskutečnit jeho 
často velkorysé plány.  Přesto se stal nejen mezi designéry, ale i milovníky historických 
vozidel nepřehlédnutelnou postavou.  

Jeho činnost v oblasti sběratelství a renovace historických vozidel podstatně rozvinul 
syn Pavel, který se k otcovu odkazu i vytříbenému vkusu plně hlásí. Zaměřil se na špičkové 
předválečné typy automobilů Tatra, které profesionálním způsobem renovuje a se značným 
úspěchem prezentuje na nejprestižnějších mezinárodních přehlídkách.  

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 


