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Historick˘ automobil Z 6 „Hurvínek“
Sylvie DYKOVÁ

Úvod

Brno. Poãátky automobilové v˘roby ve Zbrojovce

valo pouze nûkolik desítek. V˘robou automobilÛ

Technické muzeum v Brnû bylo konstituováno

Brno spadají do roku 1924. Souvisely s progra-

Z 6 se Zbrojovka vrátila ke koncepci tzv. lidového

v roce 1961 a jiÏ od poãátku se ãást sbírkotvorné

mem tzv. mírové v˘roby, tedy alternativních moÏ-

vozu, kterou na nûjak˘ ãas opustila. Automobil

ãinnosti soustﬁedila na dokumentování historie

ností vyuÏití strojního vybavení továrny a udrÏení

Z 6 mûl navázat na úspûchy pﬁedchozích vozÛ, ja-

automobilismu a motorismu se zamûﬁením pﬁede-

odborn˘ch pracovníkÛ v období míru. Pozici ne-

ko byly napﬁíklad Z 4/18, které se vyrábûly v le-

v‰ím na moravsk˘ region. Jádro sbírky tvoﬁí témûﬁ

mûla Zbrojovka jednoduchou, neboÈ v dobû, kdy

tech 1926–1930, a Z 4 (I.–V. série) vyrábûné me-

kompletní ﬁada jednotliv˘ch typÛ vozÛ znaãky Z vy-

se rozhodla pro v˘robu osobních automobilÛ, se

zi lety 1933–1936. „Populární a renomované

rábûn˘ch ve Zbrojovce Brno v letech 1924–1936,

i zavedené automobilky pot˘kaly s velk˘mi fi-

divadélko S+H profesora Skupy proÏívalo právû

dále vozy Wikov (Wichterle a Kovaﬁík) Prostûjov

nanãními problémy. Prvním automobilem, kter˘

svoji první velkou konjunkturu, a proto se zdá pﬁi-

a Tatra Kopﬁivnice. Sbírka historick˘ch vozidel se

Zbrojovka vyrobila, byl Disk. V˘roba prvního typu

rozené, Ïe lid pojmenoval nejmen‰í zetku na

v‰ak nevûnuje pouze pﬁedváleãn˘m automobilÛm,

byla ponûkud uspûchána, nakonec se stûÏí vyro-

„Hurvínka“. Lze se v‰ak dÛvodnû domnívat, Ïe

sleduje rovnûÏ pováleãn˘ v˘voj automobilismu

bilo a prodalo cca 70 kusÛ. Vût‰ina z nich v‰ak

spí‰e neÏ lid k pojmenování pﬁispûli prodejci

v zemích b˘valé RVHP a její nedílnou souãástí je

musela b˘t pro mnoÏství závad vykoupena zpût.

a akvizitéﬁi ve snaze pﬁiÏivit se na popularitû

také dokumentace souãasnosti.
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Po zku‰enostech s Diskem byl dal‰í typ v po-

zvuãné loutky, a také moÏná vzniklo trochu jako

Jedním z prvoﬁad˘ch úkolÛ muzea je zpﬁístupnit

ﬁadí, Z 4/18, podroben dÛkladn˘m zatûÏkávacím

protiváha podobného pojmenování Tatr y 57 na

sbírkové pﬁedmûty veﬁejnosti a jejich prostﬁednic-

zkou‰kám. Karel Stohanzel (b˘val˘ letec) projel

Hadimr‰ku.“

tvím pﬁedstavit v˘voj ãi historii daného oboru. Auto-

se zku‰ebním prototypem v‰echny tehdy sjízdné

Automobil Z 6 „Hurvínek“ byl vybaven jednodu-

mobil jako sbírkov˘ pﬁedmût je z hlediska konzer-

alpské prÛsmyky a také italské Dolomity. Za pût

ch˘m dvoutaktním motorem, pohonem pﬁedních

vátorsko-restaurátorsk˘ch prací velmi specifick˘

t˘dnÛ ujel Z 4/18 celkem 16 500 km bez váÏnûj-

kol a aerodynamicky ﬁe‰enou dvoudveﬁovou karo-

a komplikovan˘ objekt, pﬁedev‰ím kvÛli rozdílnosti

‰ích poruch. Zajímavé je, Ïe se Zbrojovka snaÏila

serií. „Hurvínek“ hned zpoãátku získal své pﬁízniv-

technologick˘ch postupÛ a povrchové úpravû jed-

konstrukãnû zaruãit moÏnost v˘mûny v‰ech dílÛ,

ce, a to pﬁedev‰ím pro svou velmi nízkou cenu

notliv˘ch dílÛ, které jsou zde uplatnûny.

coÏ nebylo v té dobû bûÏné, proto uÏ v roce 1924

(19 800 Kã). Vzhledem k nepﬁíli‰ dobr˘m jízdním

zavedla vlastní normalizaci a metrickou toleranã-

vlastnostem v‰ak nakonec nedosáhl oãekávané

ní soustavu.

popularity a prodejnosti. Dal‰í typ, kter˘ mûl ná-

Na poãátku je nutné zhodnotit stav jednotliv˘ch
sbírkov˘ch pﬁedmûtÛ (automobilÛ). Základem je

5

sledovat po Z 6, uÏ nebyl realizován.

pﬁesná identifikace, historická v˘povûdní hodnota

Krátk˘m exkurzem do svûta „limuzín“ byla pro

a souãasn˘ stav. Poté je dÛleÏité stanovit, k jaké-

továrnu v˘roba Z 9. BohuÏel nebyla pﬁíli‰ úspû‰-

V pﬁípadû historického typu Z 6 byla identifika-

mu úãelu bude sbírkov˘ pﬁedmût uÏíván; zda bude

ná, pﬁedev‰ím kvÛli vysoké cenû a spotﬁebû pali-

ce automobilu pomûrnû snadná, dochoval se ori-

vozidlo zachováno v nálezovém stavu ke studij-

va. Dal‰í v ﬁadû byla tzv. Silná ãtyﬁka, jak ji ozna-

ginální ‰títek, kde je uvedeno v˘robní ãíslo i typ

ním úãelÛm, nebo restaurováno pro prezentaãní

ãovala tehdej‰í reklamní kampaÀ, vozy typu Z 4

vozidla a dal‰í údaje. BohuÏel kvÛli necitliv˘m zá-

úãely. Ve druhém pﬁípadû pak musíme rozhod-

I.–V. série. Skvûlé úspûchy automobilÛ Z 4 byly

sahÛm pﬁede‰l˘ch majitelÛ (nepÛvodní lak na ka-

nout, zda bude vozidlo ponecháno ve statickém,

samozﬁejmû podnûtem pro dal‰í vytváﬁení nov˘ch

roserii, ãalounûní a dal‰í zmûny) a pﬁedchozímu

nebo funkãním stavu. Toto zhodnocení je velmi

konstrukcí a variant. Zbrojovka se tedy rozhodla

nevhodnému uloÏení bylo vozidlo ve velmi ‰pat-

zásadní, neboÈ na jeho základû pak mÛÏeme zvo-

pro v˘robu luxusního silného vozu s pohonem

lit vhodn˘ postup.

pﬁedních kol. Konstrukãní t˘m ve sloÏení Ing.

Nejlep‰í moÏnou volbou je zachovat vypovídací

Drobn˘, Nebesk˘, Najmr a dr. Miksch pouÏil jako

■ Poznámky

hodnotu pﬁedmûtu, pouze o‰etﬁit a zakonzervovat

základ nové koncepce typ Z 4, kter˘ upravil a vy-

1 Srov. John Ernst LUDWIG: Restaurování automobilu

pÛvodní prvky a co nejménû zasáhnout do origi-

lep‰il. Vznikla Z 5 Expres, která byla vyrábûna

Wanderer typ W 10/2 z Muzea závodu Audi AG. v Ingol-

nální koncepce. Toto v‰ak platí pouze v pﬁípadû,

v mnoha rÛzn˘ch provedeních karoserií, a proto-

stadtu, in: Sborník z konzervátorského a restaurátorské-

kdy je automobil ve velmi dobrém pÛvodním sta-

Ïe se jednalo o luxusní vÛz, byly karoserie vyrá-

ho semináﬁe Kopﬁivnice 1998, Technické muzeum v Br-

bûny také speciálnû na objednávku.

nû, Brno 1999, s. 19–22.

vu, tﬁeba i s v˘raznû naru‰en˘m lakem.

1

Posledním ve v˘vojové ﬁadû automobilÛ znaãky
Historie Zbrojovky Brno a. s.
Stejnû jako mnoho jin˘ch pﬁe‰el v roce 1918
b˘val˘ c. k. vídeÀsk˘ zbrojní arsenál v Brnû pod

díl první, 1918–1939, Blok, Brno 1969, s. 65–77.

roku 1936, kdy byla ve Zbrojovce v˘roba automo-

3 TamtéÏ, s. 67.

bilÛ definitivnû zastavena.

správu ãeskoslovenského státu. V roce 1919 jiÏ
jako âeskoslovenská státní zbrojovka podléhal

2 Otakar FRANùK: Dûjiny koncernu Brnûnské Zbrojovky,

Z byl vÛz Z 6 „Hurvínek“, kter˘ se prodával aÏ do

4 Jan POPELKA, Petr CINCIBUCH: S písmenem Z na chladiãi, UNIUM, Praha 1999, s. 155.

Historie automobilu Z 6

pﬁímo ministerstvu národní obrany. Teprve v roce

Automobil Z 6 „Hurvínek“ vyrábûla Zbrojovka

1924 se továrna pﬁemûnila na akciovou spoleã-

Brno a. s. v letech 1935–1936. Celkem bylo vyro-

nost s názvem âeskoslovenská zbrojovka a. s.

beno 480 kusÛ a do souãasnosti se jich docho-

5 Jan POPELKA: Automobil „Z“ âeskoslovenská Zbrojovka a. s. Brno, 735, ZO Svazarmu Pedagogické fakulty
Univerzity Jana Evangelisty Purkynû, Brno 1988, s. 30.
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V‰echny fotografie pocházejí z Technické muzea v Brnû.

dÛvodu byly krátce po získání vozu do sbírky

sahu. Vzhledem k míﬁe po‰kození vozidla a ná-

Obr. 1. Automobil Z 6 „Hurvínek“, TMB, pﬁ. ã. 500/1980,

Technického muzea v Brnû zakoupeny od stejné-

roãnosti navrhovan˘ch prací a rovnûÏ objemu po-

inv. ã. 16.12-7, stav pﬁed restaurováním, pohled z boku.

ho majitele náhradní díly k nûmu (díly pocházejí

tﬁebn˘ch financí byl zásah rozdûlen na dvû etapy.

Obr. 2. Automobil Z 6 „Hurvínek“, TMB, pﬁ. ã. 500/1980,

z originální v˘roby Zbrojovky Brno a. s.). Z doku-

Pro první etapu byly navrÏeny tyto práce: demon-

inv. ã. 16.12-7, pﬁístrojová deska.

mentace bohuÏel není jasné, proã nakonec k re-

táÏ v‰ech prvkÛ na karoserii a zhodnocení stavu.

Obr. 3. Automobil Z 6 „Hurvínek“, TMB, pﬁ. ã. 500/1980,

staurování vozu nedo‰lo.

Probûhlo opatrné rozebrání interiéru a posouzení

Na poãátku roku 2004 bylo vozidlo znovu vi-0

stavu v˘dﬁevy s moÏností pﬁípadné rekonstrukce.

Obr. 4. Automobil Z 6 „Hurvínek“, TMB, pﬁ. ã. 500/1980,

zuálnû zhodnoceno. Bylo zji‰tûno, Ïe karoserie je

Dále byl posouzen technick˘ stav podvozku a dal-

inv. ã. 16.12-7, po‰kozená zadní ãást dﬁevûné konstrukce ka-

napadena povrchovou korozí, dﬁevûná konstruk-

‰ích komponentÛ a byl sestaven seznam chybûjí-

roserie.

ce karoserie je na mnoha místech silnû po‰koze-

cích dílÛ. Bûhem druhé etapy mûl b˘t demonto-

ná a na nûkter ˘ch plochách se zcela rozpadá.

ván a rozebrán motor a zhodnocena funkãnost

Dveﬁe na pravé stranû byly bez funkãního mecha-

jednotliv˘ch souãástek. Bylo nutné doplnit elek-

ném stavu (po‰kozené dﬁevûné ãásti karoserie –

nismu a leÏely oddûlenû vedle vozidla. âalounûní

trickou v˘zbroj Bosch a jiÏ nefunkãní popraska-

tzv. v˘dﬁevy, vnûj‰í ãásti karoserie napadené rzí

sedadel (nepÛvodní – pravdûpodobnû z 50.–60.

nou kabeláÏ nahradit oplétan˘mi replikami. Dále

a jiné závady).

let 20. století) bylo na mnoha místech po‰koze-

byla vybrána vhodná látka na ãalounûní, vymûnily

no zaschlou barvou. Také podvozková ãást byla

se silnû po‰kozené pneumatiky a probûhla ko-

znaãnû napadena povrchovou korozí.

neãná celková montáÏ a „spasování“ vozidla.

Koncepce restaurátorského zásahu

První fáze obnovy

inv. ã. 16.12-7, prostor pod kapotou.

Do sbírek Technického muzea v Brnû byl automobil získán v roce 1980 od soukromého majitele
a byl zapsán pod pﬁírÛstkov˘m ãíslem 500/1980
a inventárním ãíslem 16.12-7 (v˘robní ãíslo motoru 62 333; ãíslo podvozku/karoserie 6330). Vo-

Dal‰í prÛzkum provedla bûhem roku 2004 fir-

První fáze obnovy zapoãala v roce 2005 díky

zidlo bylo dlouhodobû odstaveno v depozitáﬁi a nû-

ma Vojtûch Dymáãek. Po konzultacích byl navr-

dotaci získané z programu ISO (Integrovan˘

kolikrát se zmûnilo místo jeho uloÏení. Podle

Ïen postup restaurátorsk˘ch prací. Hlavním cí-

systém ochrany kulturního dûdictví Ministerstva

dokumentace bylo získáno v nepojízdném stavu,

lem bylo uvedení automobilu do funkãního stavu

kultury âR). Karoserie byla nejprve rozebrána na

jiÏ ãásteãnû napadené povrchovou korozí. Chybûly

tak, aby mohl b˘t prezentován nejen ve stálé ex-

hlavní ãásti: kapotu, dveﬁe, blatníky, stupaãky

nûkteré originální souãásti, napﬁíklad karburátor,

pozici Technického muzea v Brnû (ve statickém

(prahy) a zasklení. JiÏ pﬁi pouhém vizuálním zhod-

startér a dal‰í. Vût‰í konzervátorské zásahy neby-

stavu), ale aby byl také pﬁíleÏitostnû pﬁedstaven

nocení bylo patrné, Ïe se na vozidle nevyskytuje

ly na vozidle provádûny, protoÏe bylo v plánu

na externích akcích ve funkãním stavu. Od tohoto

originální lak. Tento závûr byl následnû ovûﬁen

uvést ho co nejdﬁíve do funkãního stavu. Z tohoto

rozhodnutí se odvíjel návrh restaurátorského zá-

odebráním zbytku laku a provedením stratigrafic-
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kého prÛzkumu. Z interiéru se postupnû demon-

‰ablon vytvoﬁen˘ch podle originálních ãástí nebo

Obr. 5. Automobil Z 6 „Hurvínek“, TMB, pﬁ.

tovala sedadla, ãalounûní, elektrická instalace,

tovární dokumentace. Zvlá‰tní péãe byla vûnová-

ã. 500/1980, inv. ã. 16.12-7, problematická maska vozu.

pﬁístrojová deska a dal‰í pﬁíslu‰enství. Tím byla

na zejména nejvíce postiÏené zadní spodní ãásti

Obr. 6. Automobil Z 6 „Hurvínek“, TMB, pﬁ.

odhalena závaÏná po‰kození v˘dﬁevy a kovov˘ch

dﬁevûné konstrukce, která musela b˘t z vût‰í ãásti

ã. 500/1980, inv. ã. 16.12-7, detail korozí napaden˘ch

ãástí karoserie zejména v oblasti stupaãek a blat-

zrekonstruována. Restaurované ãásti v˘dﬁevy byly

ãástí karoserie.

níkÛ. Nejvût‰í po‰kození vykazovala zadní ãást

zasazeny do dﬁevûné konstrukce karoserie stej-

Obr. 7. Automobil Z 6 „Hurvínek“, TMB, pﬁ.

karoserie automobilu, kde byla dﬁevûná konstruk-

n˘m zpÛsobem jako v pﬁípadû po‰kozen˘ch pÛ-

ã. 500/1980, inv. ã. 16.12-7, detail po‰kození konstrukce

ce (pÛvodní materiál jasan) v tak ‰patném stavu,

vodních ãástí. Namísto zkorodovan˘ch vrutov˘ch

v interiéru.

Ïe se i pﬁi opatrné manipulaci z vût‰í ãásti roz-

‰roubÛ byly pouÏity repliky z pozinkovaného kovu,

vodní ãalounûní jsme se rozhodli jen oãistit od ná-

padla. Nûkteré ãásti automobilu, napﬁíklad blatní-

které odpovídaly originálu. Motorová jednotka by-

nosÛ barvy a ponechat aÏ do druhé fáze obnovy.

ky, maska a zadní ãást nad dveﬁmi, nesly stopy

la pouze vyjmuta a lehce oãi‰tûna jemn˘mi oce-

destrukce, ke které do‰lo patrnû pﬁi havárii v do-

lov˘mi kartáãi. Motor mûl b˘t poté pokusnû uve-

bû uÏívání vozidla pﬁedchozím majitelem.

den do provozu. V pﬁípadû negativního v˘sledku

V roce 2006 jsme mohli pokraãovat v druhé fá-

Z vozidla byl kompletnû odstranûn nepÛvodní

mûly dal‰í práce na restaurování motoru probíhat

zi nároãn˘ch restaurátorsk˘ch prací, opût díky do-

lak (‰tûtcem ruãnû nanesená stﬁíbﬁenka), kter˘m

aÏ ve druhé fázi. Podvozek automobilu byl ruãnû

taci získané z programu ISO pro rok 2006. Motor

na mnoha místech prostupovala koroze a byl ne-

opracován, nûkteré souãásti byly oãi‰tûny pomo-

vozu byl vyjmut a oãi‰tûn jiÏ bûhem první fáze zá-

soudrÏn˘. Z karoserie byly sejmuty nátûry pomocí

cí otryskávacího zaﬁízení. Na oãi‰tûné plochy byl

sahu. Vzhledem k tomu, Ïe chybûl pÛvodní startér

rozbru‰ovací vrtaãky s polyuretanov˘mi, smirkov˘-

poté nanesen odrezovaã a dvouvrstv˘ nátûr.

a karburátor, bylo nutné tyto ãásti získat a doplnit.

Druhá fáze obnovy

mi, drátûn˘mi a pletánkov˘mi kotouãi, posléze

Následovala pﬁíprava dílÛ k chromování. Jedna-

v obtíÏnûji dostupn˘ch místech také ruãnû jemn˘-

lo se o drobnûj‰í souãásti, napﬁíklad z pﬁístrojové

mi ocelov˘mi kar táãi. V‰echna takto postiÏená

desky, dále pﬁední reflektor y (tûlesa) a zejména

místa byla oãi‰tûna odrezovaãem (HB-SIL) a byla

o pﬁední masku automobilu. Zde jsme ﬁe‰ili zá-

o‰etﬁena penetraãním nátûrem (zn. Alcyton). Po

sadní problém. Automobil pravdûpodobnû v minu-

6 Sylvie DYKOVÁ, Jiﬁí HEMZAL, Vojtûch DYMÁâEK: Re-

mechanickém oãi‰tûní karoserie následovala po-

losti havaroval, ãetné stopy destrukce nesla také

staurování historického automobilu Z 6 Hur vínek, in:

vrchová úprava, klempíﬁské zpracování plecho-

pﬁední maska vozu, musela b˘t tedy srovnána

Sborník z Konference konzervátorÛ – restaurátorÛ Pﬁíb-

v˘ch ãástí karoserie a penetraãní nátûr; v‰echny

a vyhlazena. Vzhledem ke stáﬁí materiálu se bo-

ram 2008, Technické muzeum v Brnû, Brno 2008, s. 104.

druhotné nerovnosti byly zatmeleny a vyrovnány.

huÏel nepodaﬁilo docílit takového stavu, aby mo-

Vzhledem k tomu, Ïe nebylo moÏné urãit pÛvodní

hla b˘t bez problému chromována. Navíc vyvstal

PouÏité prameny:

barevnost vozu, byla po dal‰ích konzultacích na

dal‰í problém: maska vozu se musí chromovat

1 TMB (Technické muzeum v Brnû), odborná knihovna,

základû tovární dokumentace a dobov˘ch reklam-

v celku, coÏ vzhledem k její velikosti v souãasné

Ing. Antonín VOÎENÍLEK, Lubomír BAUER: Pﬁíspûvek

ních prospektÛ zvolena kombinace dvou barev:

dobû není Ïádná firma schopna provést. Po kon-

k historii v˘roby automobilÛ ve Zbrojovce Brno (rukopis),

ãokoládovû hnûdé a svûtle béÏové.

zultacích s odborníky jsme tedy dospûli k závûru,

Brno 1971 , sg. R 13.

Restaurování dﬁevûn˘ch ãástí karoserie (v˘dﬁe-

Ïe v tomto pﬁípadû bude pouÏita náhraÏka chromu

2 TMB, oddûlení Dokumentace vûdy a techniky, obor his-

vy) provedla firma Jiﬁí Hemzal. Silnû po‰kozené

(syntetická barva s kovov˘m efektem zn. Motip),

torická vozidla a spalovací motory, âeskoslovenská Zbro-

ãásti dﬁevûné konstrukce karoserie byly odstranû-

která bude na závûr pﬁele‰tûna, a tím se docílí

jovka a. s., Brno: Obsluha a udrÏování osobního automo-

ny a nahrazeny replikami zhotoven˘mi na základû

podobného efektu jako u pravého chromu. NepÛ-

bilu typu „Z 6“, nezpracovan˘ materiál.
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Na‰tûstí se originální komponenty nacházely pﬁí-

■ Poznámky
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Obr. 8. Automobil Z 6 „Hurvínek“, TMB, pﬁ. ã. 500/1980,

jící tvarem i materiálem pÛvodním. Pﬁi osazování

inv. ã. 16.12-7, „znovuzrozen˘“ automobil.

reflektorÛ jsme ﬁe‰ili dal‰í problém, neboÈ jsme

Obr. 9. Automobil Z 6 „Hurvínek“, TMB, pﬁ. ã. 500/1980,

mûli k dispozici dvû pÛvodní tûlesa reflektorÛ,

inv. ã. 16.12-7, pohled do restaurovaného interiéru vozu.

ale jen jedno mûlo originální sklo. Pﬁi pátrání po

Obr. 10. Automobil Z 6 „Hurvínek“, TMB, pﬁ. ã. 500/1980,

náhradním skle bylo zji‰tûno, Ïe tyto reflektor y

inv. ã. 16.12-7, zrestaurovan˘ motor.

mají jin˘ prÛmûr (cca o 1 cm men‰í) neÏ vût‰ina

Obr. 11. a 12. Dobové letáky ze soukromé sbírky Martina

tehdy vyrábûn˘ch reflektorÛ. Nakonec jsme se

Hucla a Jiﬁího Kohlíãka. (Reprofoto)

rozhodli zakoupit pÛvodní sklo z vût‰ího reflektoru a obrousit je do poÏadovaného tvaru. Znaãnû

10

po‰kozené pneumatiky bylo rozhodnuto vymûnit
mo ve sbírkách Technického muzea v Brnû. Zmû-

za jiné, odpovídající originálu. Podaﬁilo se získat

nilo se tedy jen místo jejich uloÏení. Poté byl mo-

pÛvodní pneumatiky, které byly osazeny na disky.

tor pokusnû uveden do provozu.

(Kola plná disková, rozteã ‰roubÛ 130 mm, disky

Elektrická instalace byla rovnûÏ demontována,

2,75D-16; pneumatiky 4, 75-16.)

protoÏe podle dobové dokumentace bylo zji‰tû-

Koneãnou fází dvouletého pracovního úsilí byla

no, Ïe souãasn˘ stav je v˘sledkem neodborné

celková montáÏ a „spasování“ vozidla. Poté pro-

úpravy nûkterého z dﬁívûj‰ích majitelÛ. Vzhledem

bûhly zku‰ební jízdy, aby se ovûﬁila funkãnost mo-

k tomu, Ïe pÛvodní elektrická instalace byla ve

toru a dal‰ích souãástí. Bûhem restaurování vo-

velmi ‰patném stavu a nemohla b˘t pouÏita, byly

zidla se konaly pravidelné kontroly stavu prací

zakoupeny repliky kabeláÏe odpovídající originá-

(pﬁibliÏnû kaÏd˘ch 14 dní) a dal‰í konzultace s od-

lu. Poté byla instalace uvedena do pÛvodního

borníky a prÛbûÏnû byla poﬁizována fotodokumen-

stavu (doplnûna elektrickou v˘zbrojí Bosch). Ani

tace. Spolu s restaurovan˘m automobilem byla

ãalounûní vozidla nebylo originální (zelená koÏen-

pﬁedána i závûreãná zpráva o prÛbûhu prací.

ka), ale vytvoﬁené pravdûpodobnû v 50.–60. le11

12

tech 20. století. Následkem pozdûj‰ích neodbor-

V souãasné dobû je zrestaurovan˘ historick˘

po‰kozené barvou. V první fázi restaurování vo-

automobil souãástí stálé expozice Jak jsme jezdi-

zidla bylo ãalounûní pouze mechanicky, ruãnû,

li v Technickém muzeu v Brnû, kde v˘znamnû do-

zbaveno neãistot a pozÛstatkÛ barev. Ve druhé

plÀuje v˘vojovou linii vystaven˘ch automobilÛ

fázi bylo uvedeno do pÛvodní podoby tak, aby

znaãky Z. VÛz je v této podobû pﬁínosem nejen

materiálem a zpracováním odpovídalo dobû vzni-

pro Technické muzeum v Brnû, ale pﬁedev‰ím pro

ku vozu. Pﬁi v˘bûru látek byl dÛraz kladen pﬁede-

jeho náv‰tûvníky, neboÈ dokumentuje karosáﬁ-

v‰ím na to, aby vybrané textilie odpovídaly do-

skou i technickou dovednost ãeskoslovensk˘ch

chovan˘m

ãalounûní.

automobilov˘ch v˘robcÛ v meziváleãném období.

Podstatn˘m prvkem interiéru vozidla byla nestej-

Jako znovu oÏiven˘ funkãní celek jej lze pﬁedvést

ná struktura textilií na sedadlech.

na rÛzn˘ch akcích.

ãástem

pÛvodního

PÛvodní skla byla vyjmuta a vzhledem k jejich
silnému po‰kození (pﬁední sklo prasklé, ostatní
znaãnû po‰krábaná) a celkové za‰losti se zhotovily ‰ablony a byla vyrobena skla nová, odpovída-
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Závûr

n˘ch zásahÛ na vozidle bylo na mnoha místech
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