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Doplnky, príjemné
aj užitočné
Text: Július Cako
Obrázky z archívov
83 REBORN s.r.o.

Tak ako dnes, aj v minulosti bola možnosť vybaviť
svoje motorové vozidlo viac alebo menej užitočnými
doplnkami. Tie autu pridali na funkčnosti, komforte,
alebo ho vizuálne odlíšili od iných. U predvojnových
áut, ktorým je venovaný tento “Šrobovák”, síce výber
nebol taký široký ako u dnes populárnych vozidiel zo
60tych a 70tych rokov, avšak ich určenie a prepracovanie si zaslúžia pozornosť.

Doplnky zlepšujúce
funkciu a vlastnosti vozidla.
Na nie príliš kvalitných povrchoch vozoviek (aké nakoniec
poznáme z dnešných časov veľmi dobre), bolo dôležité mať
pohodlné pruženie a hlavne čo najlepšie tlmenie nárazov. Už
v 30tych rokoch však existovala možnosť zameniť najpoužívanejšie trecie tlmiče za hydraulické. Výrobca ich dodával
spolu s prvkami potrebnými na zamontovanie do nápravy.
Autu tlmič pridal na bezpečnosti aj komforte. Ktovie ako by
bola táto dobová úprava vnímaná dnes ak by sme napríklad
stretli na zraze veteránov Pragu Piccolo 201 s hydraulickým
tlmičom. Ja verím, že by takýto kúsok mal viac obdivovateľov
ako so sériovo prevedenou nápravou.

Keďže autami sa jazdilo aj v zime, do výbavy patrili
snehové reťaze, dečky na chladič aj na prekrytie celej kapoty aby motor rýchlo nevychladol a hlavne sa
čo najskôr zohrial a samozrejme rôzne zariadenia na
vyhriatie interiéru. Najdômyselnejšie boli teplovodné kúrenia napájajúce sa na okruh vodného chladenia
motora kombinované s elektrickým ventilátorom –
ale toto luxusné prevedenie bolo pomerne zriedkavé
a nedostupné a tak sa používali petrolejové piecky
alebo ohrevné telesá s pevným jadrom, ktoré sa nahrialo na peci a po vložení do obalu pomaly uvoľňovalo teplo spravidla pri nohách cestujúcich (obdoba
žehličiek s jadrom).
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Svetlá boli aj v minulosti (rovnako ako dnes)
veľmi vďačným predmetom vylepšenia a doplnenia vozidla. K dispozícii
boli hlavne vysoko estetické blatníkové pozičné
svetlá, hľadáčiky – teda
reflektory, ktorých smer
svietenia ovládal vodič
priamo zo svojho miesta
– a to buď zvnútra alebo
zvonku, ale aj hmlové
svetlá, ktoré boli najčastejšie montované do stredu prednej časti vozidla a
väčšinou neboli v páre ale
používal sa sólo kus

Doplnky estetické
a spríjemňujúce cestovanie.

Medzi obľúbené a dnes často diskutované
patria chladičové uzávery a znaky na chladič.
Hoci bol automobil dodaný so základným uzáverom, nebol problém ho nahradiť ozdobným
uzáverom so soškou alebo dokonca uzáverom
s teplomerom s ľubovoľným znakom výrobcu
vozidla. Dodávatelia dielov ponúkali možnosť
výroby ľubovoľného znaku. Toto vylepšenie sa
týkalo vzhľadu vozidla, nie jeho vlastností.

Spätné zrkadlo bolo základnou výbavou vozidla. Veď sa jedná o bezpečnosť. Ale aj to sa stávalo, že sa doplnilo spätné zrkadlo pre cestujúcich vzadu – hlavne v prevedeniach karosérie s oddelenou časťou pre
vodiča a pasažierov. Zaujímavosťou je, že cestujúci vzadu mohli mať
zrkadlo so zabudovanými hodinami. To sa dalo použiť i v aute, ktoré
hodiny nemalo v prístrojovej doske.
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Interiér vozidiel spred druhej svetovej vojny dýchal eleganciou a útulnosťou. Ak si odmyslíme stiesnenosť danú nižším
priemerným vzrastom ľudí v danej dobe, cítime sa už v bežnom interiéri ako v salóniku. Aj tu je však priestor na zdokonalenie a prispôsobenie potrebám i vkusu užívateľa. K dispozícii boli ozdobné sklenené stropné alebo postranné interiérové
svetlá, sklenené zdobené vázičky a popolníky z mosadzného plechu poniklované ale aj sklenené s dekorom korešpondujúcim s ostatnými doplnkami alebo nesúcim logo výrobcu automobilu. Pre uloženie drobností, dennej tlače alebo baretky
slúžila podstropná sieťka. Ako je názov napovedá, jedná sa o sieťku zavesenú na háčikoch na strope. Sieťka bola napnutá
tak, aby kopírovala čalúnenie stropu ale umožnila vloženie nerozmerných predmetov.

Možnosť doplnenia vozidla o ďalší
klaksón alebo húkačku pripadá samozrejmá, ale tušili
ste, že bolo možné
vyladiť si ručnú (balónikovú) húkačku
podľa svojho gusta?
Výrobcovia ponúkali
celú sadu hlasiviek
pre húkačky a tak
bolo možné vyladiť
tú svoju na tón ktorý sa majiteľovi pozdával najviac.
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Doplnky pre opravu a servis.
Defekt, drobná oprava na ceste alebo údržba pred jazdou boli súčasťou motorizmu oveľa intenzívnejšie ako dnes. Samozrejme boli preto na trhu prípravky a nástroje pre uľahčenie tohto aspektu automobilizmu. Je pekné ak je aj dnes
súčasťou vozidla originálna bandaska na benzín, zásoba oleja pre motor, lepiaca súprava na opravu defektu alebo dobové
náradie a prípravky. Bandasky či zdviháky vhodne umiestnené na vozidle dokonca môžu urobiť jeho vzhľad zaujímavejším a autentickým.

Viem, že téma zďaleka nie je vyčerpaná a rád privítam podnety a doplnenia.
No verím, že som vám dodal inšpiráciu a snáď aj odvahu použiť doplnky odpočívajúce na polici...
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