Máš-li Erko, Kilo, Litra,
jako člena rodiny,
v téhle knížce o nich můžeš
číst si celé hodiny
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Š-988
Š-989
Š-990 NOV
Š-990 NOV Favorit

Základní výbava
Zvláštní výbava
Výbava vozů pro export
Dobové doplňky
Ceny na domácím trhu
Pneumatiky
Účast ve sportu
Sportovní výsledky
Vzorníky barev karosérií
Z dobových prospektů
Embéčka trochu jinak
Kategorie HV dle FIVA

Sériové modifikace:
Š-1000 MB Standard
Š-1000 MB De-luxe
Š-1000 MBG De-luxe
Š-1000 MBX De-luxe
Š-1000 MBT
Š-1100 MB De-luxe
Š-1100 MBX De-luxe
Š-100
Š-100 L
Š-110 L
Š-110 LS
Š-110 R Coupé
Š-120 S
Š-1000 MB Rallye
Š-110 L Rallye
Š-120 S Rallye
Š-130 RS

Tato publikace byla vydána 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-1000/1100 MB včetně jejich modifikací a následných modernizací,
jejichž sériová řada byla ukončena typy Š-100/110.
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.
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 333 stran, z toho 16 stran barevné přílohy na křídovém papíru.
Obsahuje celkem 660 fotografií a vyobrazení, z toho 509 dobových fotografií a vyobrazení, 74 autorských fotografií,
8 rozměrových plánků, 16 schémat elektroinstalace, 50 barevných obrázků a 3 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

