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Máte neopakovateľnú príležitosť zhromaždiť kolekciu modelov autobusov, ktoré pred
rokmi jazdili na našich cestách. Mnohé z nich tvorili základ československej vnútroštátnej
dopravy a prepájali štvrte veľkomiest i tie najmenšie dedinky vo vzdialených kútoch
našej vlasti. Okrem toho v sérii nájdete taktiež najslávnejšie autobusy, ktoré v minulej 
ére brázdili cesty v iných krajinách.

ŠKODA RTO 706
1963

TATRA 500 HB
1950

Tento autobus poľskej proveniencie mal charakteristické 
bielo-oranžové lakovanie a vďaka tomu sa dal rozoznať 
už na veľkú vzdialenosť. V Československu síce nejazdil, 
ale u našich severných susedov to bol jeden z najznámejších 
autobusov, ktorý jazdil na medzimestských linkách.

Mercedes O 3500 sa stal hitom nemeckej firmy na začiatku
50. rokov, hoci jeho karoséria nebola práve najmodernejšia.
Aj keď jeho konštrukcia pamätala ešte predvojnové
roky, model bol veľmi obľúbený pre svoju bezporuchovosť
a veľmi kvalitné zhotovenie.

V KOLEKCII TIEŽ
NÁJDETE:

V ĎALŠOM ČÍSLE
UŽ O DVA TÝŽDNE:

PRVÉ MODELY
Z VAŠEJ KOLEKCIE

• KOVOVÉ MODELY V MIERKE 1 : 72
• DOKONALÉ STVÁRNENIE DETAILOV
• VYSOKÁ KVALITA A STAROSTLIVÉ SPRACOVANIE
• FASCINUJÚCE PRÍBEHY, FAKTY A ZAUJÍMAVOSTI
• JEDINEČNÉ ARCHÍVNE FOTOGRAFIE

SPRIEVODCA KOLEKCIOU
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Robur Garant 30L vznikol v roku 1956 a mal slúžiť ako rýchly
dopravný prostriedok pre malé skupiny vojakov. Civilná verzia

prepravovala cestujúcich na krátkych trasách. Do vozidla sa vošlo
18 pasažierov. Volant nemal posilňovač a používanie pedálov spojky

a brzdy bolo umením, ktoré nezvládol hravo každý.

Červený poschodový autobus okamžite vyvoláva
predstavu hlavného mesta Veľkej Británie.

V 50. a 60. rokoch bol autobus značky 
Leyland Titan charakteristickým prvkom 

Londýna rovnako ako aj elegantní gentlemani 
v oblekoch a pinčoch.

Legendárny a najpopulárnejší československý autobus
s polosamonosnou karosériou má za sebou už šesťdesiatročnú 
históriu. Vyrábal sa v rade variantov. Najrozšírenejšia bola
verzia MTZ, čo boli vlastne mestské autobusy
s dvojicou dvojkrídlových dverí.

Československý autobus, ktorý vo svojej dobe patril
k najmodernejším vozidlám tohto typu vyrábaných
v socialistických krajinách. U nás jazdil v podstate
vo všetkých mestách, v Bratislave napríklad až 
do roku 1988.

Dizajn nebol nikdy tým najdôležitejším kritériom
pri hodnotení autobusov. Primárnu rolu hrali úžitkové
vlastnosti. Napriek tomu vykonali projektanti Ikarusu 55/66
kus dobrej práce. Koncom 50. rokoch vyzeralo vozidlo 
trochu futuristicky, dnes naproti tomu obdivujeme jeho
retro pôvab.

Trojnápravový „horský“ autobus bol spoločným projektom
československých podnikov Karosa a Tatra. Jeho vznik

iniciovalo na konci 40. rokov ministerstvo dopravy s požiadavkou
na stredne veľký autobus, ktorý by dokázal zdolať úzke 

cesty horského charakteru.
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ZBIERAJTE JEDINEČNÚ KOLEKCIU
KULTOVÝCH AUTOBUSOV MINULEJ ÉRY

TECHNICKÉ ÚDAJE
Detailné technické údaje a rozmerový
náčrt umožňujú podrobne sa zoznámiť
s každým modelom, jeho parametrami

a jazdnými vlastnosťami.

V každom časopise nájdete súhrn informácií o autobusoch, ktoré sa vyrábali
v minulých dobách, o ich histórii a taktiež o príbehoch, ktoré sa k nim viažu.
Dozviete sa tak o historických autobusoch z minulej éry takmer všetko.

HISTÓRIA AUTOBUSU
Podrobná história každého autobusu
vám umožní oboznámiť sa so zákulisím
vzniku, históriou výroby, konštrukčnými
zmenami a taktiež s predchodcami
a nástupcami opisovaných vozidiel.

ILUSTRÁCIE
Veľké, realistické ilustračné ukážky, ktoré
vznikajú priamo pre  potreby našej kolekcie.
Opisy v podobe infografiky približujú
charakteristické vlastnosti vozidiel
a ich najzaujímavejšie detaily.

ARCHÍVNE FOTOGRAFIE
V jednotlivých číslach nájdete

neopakovateľné fotografie, medzi
ktorými sa nachádza mnoho dosiaľ

nepublikovaných snímok, ktoré verne
zachytávajú historickú atmosféru.

ARCHÍVNE FOTOGRAFIE A FASCINUJÚCE INFORMÁCIE –
VYDAJTE SA NA NEZABUDNUTEĽNÚ CESTU ČASOM

„Dálka je píseň, kterou mám tak rád, má tisíc slok, má tisíc kilometrů…“ Túto pieseň
si pospevoval herec Josef Bek v úlohe vodiča za volantom autobusu Škoda RTO 706 
vo filme z konca 50. rokov Florenc 13:30. Jazda autobusom patrila vo vtedajšej dobe
k nezabudnuteľným zážitkom. Každý cestujúci si iste spomenie na hlučné motory, 
nie vždy pohodlné sedadlá, prísnych sprievodcov či vodičov, ktorí občas zabúdali na to, 
že riadia vozidlo plné ľudí. V našej sérii vám chceme pripomenúť túto jedinečnú 
atmosféru minulej éry a jej najslávnejšie legendárne vozidlá.

Zbierajte celú kolekciu, aby ste sa mohli zoznámiť s históriou našej i zahraničnej 
autobusovej dopravy, s konštrukciou jednotlivých modelov a tiež s historickým 
pozadím tých čias.

REKONŠTRUKCIA
V MIERKE 1 : 72 

SYMBOLY ZNAČIEK 
A TOVÁRENSKÉ TYPY 

DOKONALO STVÁRNENÉ
DETAILY 

KOVOVÉ MODELY 
S PLASTOVÝMI DIELM 

VYSOKÁ KVALITA
ZHOTOVENIA

PRVKY VYBAVENIA
INTERIÉRU 


