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Prototypové verze:
Š-970 SPARTAK
Š-440 Roadster
Š-440 Karosa
Š-440 Pick-Up
Š-985
Š-985 STW
Š-Octavia dodávka
Š-Octavia Combi 1965
Š-Octavia Combi 1966
Sériové modifikace:
Š-440 Standard
Š-440 Export
Š-445
Š-450
Š-Octavia
Š-Octavia Super
Š-Octavia Combi
Š-Octavia TS
Š-Octavia TS-1200
Š-Felicia
Š-Felicia Super
Trekka
Skopak

První vydání této publikace spatřilo světlo světa v roce 2004, k 50.výročí veřejného představení
prvních 25 prototypů nového vozu značky Škoda, nesoucího název Spartak.
Současná publikace byla vydána jako dotisk 2.vydání z roku 2006 v omezeném nákladu a určena zejména
řádně registrovaným členům
neoficiálního ŠKODA HISTORIC FAN CLUBu Hradec Králové.
Cílem publikace je seznámení s historickým vývojem vozů ŠKODA
řady Š-440 / Octavia, včetně jejich modifikací a následných modernizací,
jejichž sériová řada byla ukončena typem Octavia Combi v roce 1971.
Z technického hlediska by měla tato publikace posloužit jako pomůcka při volbě, identifikaci, restaurování a provozu
konkrétního typu vozu ve vztahu k době jeho vzniku.
Komplex informací doplňuje dosud nikým neuspořádaný a nepublikovaný
přehled základní a zvláštní příplatkové výbavy popisovaných vozů, dobových doplňků s uvedením jejich výrobců i
cen a dobový ceník nových vozů i některých náhradních dílů.
Samostatná, poměrně obsáhlá a přesto ne zcela vyčerpávající kapitola je zaměřena na sportovní využití popisovaných
vozů a na výsledky, kterých dosáhly zejména na mezinárodních automobilových soutěžích
a závodech, ať už za jejich volanty a na místech spolujezdců seděli naši nebo zahraniční jezdci.
Kniha formátu A4 v pevné laminované vazbě, rozsah 216 stran, z toho 16 stran barevné přílohy na křídovém papíru.
Obsahuje celkem 360 fotografií a vyobrazení, z toho 163 dobových fotografií a vyobrazení, 96 autorských fotografií,
3 rozměrové plánky, 33 tabulek, 10 schémat elektroinstalace, 55 barevných obrázků a 2 strany vzorníků barev karosérií.
Publikaci je možno zakoupit za 500,- Kč přímo u autora,
nebo zaslat poštovní dobírkou za výše uvedenou cenu + poštovné.
Kontakt: jaroslav.gereg@seznam.cz

