Tudor, Sedan a jejich příbuzní
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Technická data
Změny v průběhu výroby
Schémata elektroinstalace
Čalounění
Základní výbava
Zvláštní výbava
Dobové doplňky
Dobové ceny nových vozů
Používané pneumatiky
Uplatnění ve světě
Účast ve sportu
Trochu jinak
Z dobových prospektů
Ze srazů Škoda historic f.c.
Vzorník barev karosérií
Kategorie HV dle FIVA

Prototypové verze:
Š-1101
Š-1101 Kabrio Sodomka
Š-1200
Š-1200 VO/P a VO/P 4x4
Š-1202
Š-950
Š-1200/1201 z Kvasin
Š-997 Z
Š-1202 tahač návěsu
Sériové modifikace:
Š-1101
Š-1102
Š-1200
Š-1201
Š-1202
Závodní vozy:
Š-1101 s kompresorem
Š-1101 Sport
Š-1101 Sport II
Š-1101 Supersport 1100
Š-1101 Supersport 1200
Š-1101 Supersport 1500
Š-1202 STW GT
Škoda Masallah

Tato kniha v sobě zahrnuje dvě dříve vydané a již řadu let nedostupné publikace, které vyšly v letech
2005 a 2006 pod tituly Sedan a jeho příbuzní a Tudor aneb poslední z rodu Popularů. Po částečných
úpravách a doplnění původních publikací tato kniha nyní nabízí ucelený přehled vývoje a výroby vozů
Škoda 1101, 1102, 1200, 1201 a 1202.
Současná publikace byla vydána opět v omezeném nákladu a je určena zejména členům
neoficiálního ŠKODA HISTORIC FAN CLUBu Hradec Králové.
Cílem publikace je tedy seznámení s historickým vývojem vozů ŠKODA
řady Š-1101/1102, 1200/1201 a 1202 včetně jejich modifikací a následných modernizací,
počínaje jejich přímým prapředkem, kterým je Škoda Popular 1101 z roku 1940 a konče známou Š-1202, jejíž
poslední kusy byly vyrobeny v roce 1973.
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 tradičně doplňuje přehled základní a zvláštní příplatkové výbavy popisovaných vozů, doplňků a
dobový ceník nových vozů.
Samostatné kapitoly jsou zaměřeny na sportovní využití popisovaných vozů a na výsledky, kterých dosáhly zejména
na mezinárodních automobilových soutěžích a závodech.
Kniha formátu A4 v pevné laminované vazbě, rozsah 304 stran, z toho 32 stran barevné přílohy na křídovém papíru.
Obsahuje celkem 580 fotografií a vyobrazení, z toho 57 tabulek, 13 schémat elektroinstalace a 108 barevných obrázků a
fotografií včetně vzorníku barev karosérií.
Publikaci je možno zakoupit za 600,- Kč přímo u autora,
nebo zaslat poštovní dobírkou za výše uvedenou cenu + poštovné.
Kontakt: jaroslav.gereg@seznam.cz

