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v rovinaté, zapomenuté krajině plné list-
natých lesů a mokřin v Departmánu 
Eure-et-Loir na pomezí regionů Centre-
Loire Valley a Normandie.

Automobilka zde v březnu 1938 ote-
vřela zkušební trať. Osm set hektarů lesů, 
podmáčených luk a ruin bývalého panství 
obklopovala tři metry vysoká kamenná 
zeď. Citroën si své tajemství velmi střežil 
a dovnitř nesměl nikdo, kdo se bezpro-
středně nepodílel na vývoji nových vozů. 

André Citroën se poté, co skončila Velká 
válka, ocitl s nesplacenými dluhy 

za strojní zařízení obří muniční továrny 
na mělčině. Situaci řešil vstupem mezi 
výrobce automobilů, z nichž první se naro-
dil roku 1919. Továrna slaví dílčími akcemi 
po celý rok (v duchu své tradice) netradičně 
a vtipně. Vrcholem bylo třídenní Setkání 
přátel, majitelů, sběratelů a představitelů 
značky v La Ferté-Vidame, městečku leží-
cím asi 120 km jihozápadně od Paříže 

Případné odvážlivce čekal tvrdý soudní 
postih. Společnost byla vůbec velmi odta-
žitá od slídivých novinářů. Situaci poněkud 
změnil až legendární šéf tiskového oddělení 
Jacques Wolgensinger, který do automo-
bilky nastoupil v dubnu 1957.1) Zkušební 

1) Podrobnosti viz kniha autora Citroën 
2CV – 2CV, Furgonnette, Ami, Dyane, 
Méhari – historie, vývoj, technika, sport – 
482 stran, GRADA 2012.

Svatyně dobyta!
Světové setkání přátel značky Citroën 

v La Ferté-Vidame
Francouzská značka, jako výrobce automobilů, letos oslavuje 100 let 
existence, automobilů s novátorskými technickými řešeními, esteti-
kou, stejně jako zavedením nových systémů prodejních a popro-
dejních služeb zákazníkům. Citroën ve stejném duchu pokračuje 
i do dalšího století. Přesvědčili jsme se o tom na „Rassemblement 
du Siècle“ osobně.

Koncept vozu „19_19“

Ani tento snímek nevystihuje celé hemžení. Bílé stany vpravo obsadili sponzoři a spřátelené firmy, vzadu stánky 
obchodníků. Uprostřed pódia a catering

Výstavka historických typů, limitované, výroční modely 
„Origins Since 1919“ a oficiální stan automobilky

„Můj“ SM příjemného zkušebního technika koncernu, který si nepřál být 
fotografován ani jmenován

Historické automobily spolu s novináři čekají, až budou vpuštěny do svatyně – 
vnitřního areálu Polygonu Citroën

Konvoj najíždí do díry vylomené v betonovém 
plotu – provizorním vjezdu vybudovaném pouze pro 
příležitost setkání, dobrodružství začíná
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polygon, dnes jeden z několika koncernů 
PSA, doposud dobře slouží. Musíme proto 
ocenit vstřícnost, když se firma rozhodla 
vpustit (do méně exponované, nicméně 
ploty obehnané části) veřejnost.

Na centrálních loukách kolem ruiny 
zámku se rozkládaly „oficiální“ stany 
a výstavní plochy. Jak to bylo ve Francii zvy-
kem, na barokní zámky navazovaly obdél-
níkové, kameny obležené vodní plochy. Zde 
kolem nich, odděleny stromořadími, parko-
valo asi pět tisíc vozidel s dvojitým šípem 
účastníků srazu (parkoviště ostatních vozů 
a návštěvníků byla mimo vesnici na sklize-
ných polích a loukách). Hlavní stan sloužil 
pro setkání tisku s vedením společnosti. Zde 
bylo možno si v klidu a přátelské atmosféře 
popovídat. Rozhovory pokládám za natolik 
zajímavé, že je reprodukuji: 

Paní Linda Jacksonová 
(CEO Citroën)

Jste spokojená s vývojem? Jaká je 
budoucnost značky Citroën, v jehož čele 
pět let stojíte, a jak do toho zapadá Opel, 
který je od roku 2017 v majetku PSA? 
„Nikdy nejsem úplně spokojená, vždy poža-
duji více a aby věci šly lépe. Ale v zásadě 
spokojená jsem. Během pěti let jsme připra-
vili nový výrobní program, novou úroveň 

zákaznických programů, stabilizovali dea-
lerskou síť. Ke konci loňského roku se zvý-
šil objem prodeje o 28 % oproti roku 2014. 
Pořád ale chci dosáhnout na 5% podíl evrop-
ského trhu, nyní jsme na 4,8 %. Hledáme 
nové trhy, například v Indii, ještě nás 
čeká dlouhá cesta. Roku 2014 jsme si sta-
novili projekt tří stupňů rozvoje: nahra-
dit nejprodávanější model C3 vozem nové 
generace (2016), druhým krokem byly 
vozy SUV, které značce chyběly a kterým 
věřím. Představili jsme dva nové typy – 
C3 Aircross a C5 Aircross. Třetím stupněm, 
který budeme atakovat příští rok, je předsta-
vení nového typu segmentu C a také velkého 
SUV. Kromě toho je v plném proudu elekt-
rifikace. Příští rok se objeví plug-in hybrid 
C5 Aircross a nový velký sedan, který bude 
mít elektrickou verzi, kromě motorů spalují-
cích naftu a benzín. Do roku 2025 budeme 
všechny typy Citroën nabízet s pohonem 
na benzín, naftu a buď jako plug-in hybrid, 
nebo čistě elektrický vůz. Všechny tyto cíle 
jsou plněny. Dalším velkým cílem je mobi-
lita, především mobilita obyvatel měst, která 
bude vždy spojena s elektrifikací. Mnoho 
měst dnes nechce diesely nebo staré auto-
mobily. Kromě toho se mění zvyky v komu-
nitě. Mnoho lidí nechce vlastnit automo-
bil. Mobilita bude předmětem elektrifikace. 

K tomu jsme zaměřili naše dva nové letošní 
koncepty. Podkladem byly dva fakty – stu-
die OSN ukázala, že do roku 2050 bude 
68 % obyvatel zeměkoule žít ve městech. 
Jim je určen první, stoprocentně elektrický 
koncept2), zcela ovládaný chytrým telefo-
nem, můžete si jej koupit, sdílet nebo pro-
najmout na minutu, hodinu, den nebo rok. 
A pokud nebydlíte ve městě, studie ukazuje, 
že 60 % městské populace na víkend vyjíždí 
z města nebo žije na předměstí. Druhý kon-
cept je plně elektrický3), je naší vizí, jak 
vyjet z města. Budete chtít, aby vše řídila 

2) Ami One Concept ze Ženevy 2019
3) „19_19“ debut 16. května 2019, 
VivaTech Paříž

Rekordní „Pettite“ Rosalie (1933), která vybojovala 132 mezinárodních rekordů 
vytrvalosti a 59 rekordů na ujetou vzdálenost

Občas nás pozdravil zaparkovaný historický kousek

Speciál DS 21 (1969) se zkráceným rozvorem, který vybojoval vítězství na Marocké 
rallye, vedle vyčuhuje 2CV AZLP (1958), který při legendární cestě kolem světa ujel 
80 000 km, spotřeboval 5000 litrů benzínu, 92 litrů oleje a 36 pneumatik

ZX Rally Raid (1992) reprezentoval četné sportovní speciály

Paní Linda Jacksonová (CEO Citroën) pro Motor Journal
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umělá inteligence, budete chtít autonomní 
vozidlo, budete vyžadovat komfort – ne kla-
sické uspořádání sedadel, nýbrž jejich in-
dividuální umístění, nastavení a orientaci. 
Například sofa, obrazovky…“ 

Myslíte si, že se něco podobného bude 
dát koupit roku 2025 nebo 2030? „První 
(= Ami One) by mohl být již dostupný, druhý 
bych si dovedla představit někdy roku 2035–
2040, záleží na rozvoji umělé inteligence.“ 

Tím ale zcela měníte dosavadní zkuše-
nosti s řízením, pro Citroën tak typické. 

„Ano, ale co bylo vždy základním motivem, 
který nabízel Citroën? Vždy to byla svoboda, 
pohyb a dostupnost automobilu. A to je kon-
cept, kterého se doposud držíme. Dovedete 
si představit, že mobilita bude dostupná pro 
každého? Tak proč ne? Především mladí 
lidé mají jiný vztah k automobilu než lidé 
staří, jako já. Už nechtějí vlastnit auto, nýbrž 
k němu mít přístup!“

Zbude roku 2025 ještě prostor pro kla-
sické motory? „To nikdo neví. Neznám 
odpověď. Patrně ano. Bude záležet 

na vládách zemí a zákaznících. V mnoha 
zemích prodej elektromobilů roste, a to ne 
proto, že by to někdo nařídil. To je důvo-
dem, proč zachováváme oba druhy spalova-
cích motorů i elektromobilitu.“

Ale Vy jste v rámci PSA zodpovědná 
za nízkoemisní motory. „To ano. Nevíme, 
jestli to bude benzín, nafta nebo elektrika, 
která není vhodná pro všechny způsoby 
pohonu a použití. Naší zvolenou strategií je jít 
cestou multienergetiky – využití spalovacích 
jednotek i elektromotor. Kdybychom se sou-
středili na jednu z možnosti, zavřeli bychom 
dveře jiné alternativě. Všechny najdou své 
zákazníky. To je naše odpověď na rok 2030.“ 

Palivové články? „Palivové články 
i vodík mají budoucnost ve vzdálenější 
době. Zkoumáme je velmi vážně, jsou to roz-
hodně zajímavé technologie a mohou mít 
budoucnost.“ 

A LPG nebo CNG? „Na ně se výrobci 
automobilů nezaměřili. Pořád jde o fosilní 
paliva, není zde rozvinutý trh a jednou 
i na ně skočí ekologové. Na rozdíl od plug-in, 
elektrických pohonů nebo palivových článků 
v tom nevidím budoucnost.“ 

A co továrna v Kolíně? „Každý výrobce 
má automobil v segmentu A, kde se dá jen 
velmi obtížně vydělávat. Záleží, jak se bude 
vyvíjet mobilita v budoucnu. Vývoj sledu-
jeme. Dál to nebudu komentovat.“

Rosalie 15 „Speedster“ s karoserií Figoni (1933) a 3,4litrovým šestiválcem Jeana 
Daninose (1906–2001), zakladatele továrny Facel a konstruktéra luxusních vozů 
Facel Vega

Vystaveno bylo několik vozů GS Birotor s motorem Wankel, tento je z roku 1974

Nález těchto TVP (prototypy 2CV) vzbudil svého času světovou senzaci

Stánek spřátelené olejářské společnosti YACCO upozorňoval na jím sponzorované, 
velmi úspěšné sportovní citroëny

Vzácný autobus Citroën Type U23 (1947)
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Pan Xavier Peugeot 
(produktový ředitel Citroën)

Citroën přežil díky originálním estetic-
kým a inovativním technickým řešením, 
bude v tomto směru pokračovat i nadále? 
Jaké jsou vzájemné pozice značek PSA? 
„Jasně jsme identifikovali pozice a DNA 
značek. Jednotlivé značky se doplňují, mají 
různé ceny, kdyby tomu tak nebylo, zvýšilo 
by to riziko kanibalismu. DS je jasný prémi-
ový hráč (konkurence Audi), Peugeot dobrá 
značka vyššího středního proudu (konkurence 
VW), Citroën středního proudu (konkurence 

Ford, Renault, Hyundai), stejně jako Opel. 
Citroën a Opel používají rozdílné recepty, 
mají různé zákazníky i ceny. Opel je spjat 
s německými kořeny a minulostí, leží mezi 
Peugeotem a Citroënem, ale má jinou DNA.“

Citroën vždy vyhledával svérázné 
umělce, designéry a techniky, díky čemuž 
byl jedinečný. Nestanou se nové typy 
nudnějšími, když se budou snažit vyho-
vět chutím zákazníkům na celém světě? 
„K tomu by, díky výše řečenému, nemělo 
dojít. Zvažujeme nástup značky Peugeot 
v USA, nikoli značky Citroën. Právě se 

snažíme kapitalizovat jeho odkaz, více spo-
jit Citroën s jeho DNA s odkazem na krásné 
vozy všude kolem nás. Jednak zvýšit jejich 
standardy a zadruhé se soustředit na kom-
fort nejen u zavěšení, ale i snížení stresu 
při řízení. Posledních osm let se naše pro-
deje nepřetržitě zvyšují, přičemž posledních 
šest let bylo rekordních. Dosáhli jsme nej-
strmějšího a nejrychlejšího nárůstu mezi 12 
nejvýznamnějšími značkami v Evropě, což 
je důkazem kapitalizace značky Citroën. 
Využíváme všech technologií PSA, ale vybí-
ráme je tak, aby vyhovovaly naší strategii.“

Menší část flotily SM

Flotila prezidentských limuzín (viz Motor Journal 2019/2)

Nenápadný XM Multimedia V6 byl limitovaný model (47 kusů) představený 
na autosalonu v Paříži 1998 (s navigací, on-line přístupem k internetu, vestavěným 
počítačem a plochým monitorem vzadu a dalšími převratnými vymoženostmi 
z high-tech oblasti)

Rozjívení účastníci po absolvování polygonu

Jeden z dvousetkusové homologační série BX 4TC (1985) s přeplňovaným 
motorem 2,1litru (200 k, 220 km/h) přijel z Belgie. Pravda je, že dvacítka ostrých 
Evo vozů skupiny B již přišla příliš pozdě, aby stačila zasáhnout do pořadí MS Rallye 
– a pak skupinu B zrušili. Ani silniční vozy se kvůli komplikovanosti a vysokým 
pořizovacím a provozním nákladům všechny neprodaly

Pan Xavier Peugeot (produktový ředitel Citroën) 
z klanu rodiny, která kdysi založila konkurenční 
automobilku
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Pan Arnaud Belloni (ředitel 
marketingu a komunikace)

Jak to po současných skandálech 
německých značek vypadá s dieselem? 
„Citroen vždy respektuje přání zákazníků, 
proto nejdeme cestou VW nebo Toyoty, které 
se nafty direktivně zbavují. Pro nás zůstávají 
všechny možnosti pohonu otevřené. To bylo 
velmi silné rozhodnutí. Nebudeme klamat 
zákazníky ani sebe. Náš diesel i benzín je 
čistý. To znamená, že malé vozy budou elek-
trické nebo benzínové, větší benzínové, die-
selové, plug-in hybrid nebo plně elektrické.“

Budete prodávat auta přes internet 
jako jiné značky? „Otázkou na on-line pro-
dej není zda, nýbrž kdy. Pokud chcete pro-
dávat on-line, nesmíte mít jinou možnost 
nakupovat. Proto jsou jiné společnosti, třeba 
prodávající elektroniku on-line, úspěšné. 
Musel byste významně zredukovat prodejní 
síť a omezit komplexnost prodeje. Například 
můj iphone. Mohu si vybrat jen ze tří barev, 
tří objemů paměti a tří velikostí – a to je vše. 
To je jednoduché. U vozu máte 25 barev… 
Myslím, že by to šlo rychleji, pokud by se 
velmi omezila možnost výběru. Možná se 
tato možnost objeví dříve, než čekáte.“

Pan Xavier Crespin 
(ředitel L´Aventure Peugeot 
Citroën DS).

Jaká je budoucnost Le Conservatoire 
Citroën? „Naše organizace je již více než 
rok zodpovědná za veškeré historické 
odkazy značek Citroën, Peugeot a DS. 
Z Conservatoire se stala otevřená instituce, 
ale k návštěvě je lépe se dopředu objednat. 

Na přilehlou výstavku klíčových ces-
tovních i sportovních typů dohlížela bílá 
maketa Eiffelovky. V aleji čekaly tři desítky 
historických vozů, aby je obsadili novi-
náři (ukořistil jsem koženou sedačku XM). 
Pak se vláček historiků pomalu za zavá-
děcím pořadatelským automobilem rozjel 
k pro tento účel prolomenému páru polí 
ve vysoké betonové zdi uzavírající vlastní 
zkušební polygon. Po letmé kontrole auto-
mobilů i posádek a s uzavíracím vozidlem 
na konci jsme konečně pronikli do sva-
tyně. Dvě desítky kilometrů dlouhá pro-
jížďka začala servisní komunikací (zde se 
auta netestují) po vnitřním obvodu zdí – člo-
věk měl pocit, že se nachází někde v tresta-
necké kolonii nebo u hranic želené opony. 
Napravo zeď a drátěné ploty, nalevo drátěný 

plot a za ním neproniknutelná zeleň. Proti 
směru hodinových ručiček jsme objeli asi 
¾ polygonu a konečně najeli do labyrintu 
zkušebních drah s různými povrchy (beton, 
asfalt, kostky, výmoly, různé příčné prahy, 
koleje) a poloměry zatáček, minuli jsme 
smáčené úseky a silnice s rozměrnými kalu-
žemi. V dálce jsme si všimli tratí s různým 
stoupáním a příčným sklonem. Pravda ale 
je, že jsme se do srdce polygonu s různými 
specialitami stejně nedostali. Můj řidič, 

Nejstarší vozy Typu A z roku 1919. Citroën byl ve třicátých letech největší evropskou 
a čtvrtou největší světovou automobilkou

Extrémně vzácný Méhari (966 kusů, 1969) pro severoamerický trh. Měly, 
bok po boku DS, podpořit vstup značky na americký trh, nejprve v Kalifornii. 
Za poněkud podivných okolností (zásah konkurence?) ale nedostal homologaci

Nekonečné zástupy Traction Avant

Ze speciální podsekce hasičských vozů 

Vnuk zakladatele automobilky pan Henri-Jacques 
Citroën píše věnování do autorovy knihy
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vývojový inženýr karoserií, potvrdil, že v La 
Ferté-Vidame se novinky doposud zkoušejí, 
nedávno si zde vzali do parády připravo-
vaný Peugeot… Neexistovalo, že by někdo 
vystoupil a šel fotografovat, natož aby se 
po areálu potloukal. Podobný, stejně orga-
nizovaný program mohli později a odděleně 
absolvovat registrovaní účastníci se svými 
miláčky.“

Plná louka historických vozů
Další plochu zabrali oficiální partneři – 
Total, Yacco, Michelin, oficiální klub, klub 
vozů s wankelovým motorem nebo stan 
s muzejními kousky. Občas někde postá-
valy náklaďáky nebo autobusy. Centrální 
louka se dvěma koncertními pódii slou-
žila desítkám stánků pro catering tisíců 
hladových a žíznivých krků (žádný alko-
hol!). Obrovský prostor okupovaly stánky 
se vším s dvojitým šípem, od suvenýrů přes 
literaturu a umělecká díla po drobné díly, 
kusy karoserií, šasi i kompletní speciální 
automobily. Další hektary bývalých parků 
okupovaly zkraje dokonale organizované 
a porovnané řady automobilů seřazených 
podle typů a stáří. Tak to šlo dál a dál vně 
plotů areálu. Tam už se jinak dokonalým, 
pečlivým a zdvořilým pořadatelům nedařilo 
zorganizovat rozjívené hejno Kachen. 

Prostě nebylo v lidských silách prohléd-
nout všech 4200 registrovaných histo-
rických vozů s dvojitým šípem. Jen tak si 
mohu vysvětlit, že jsem při bloumání areá-
lem nenatrefil na citroëny chilské ani írán-
ské produkce nebo třeba belgický Radar, 
které jsem si velmi přál vyfotografovat. 
Možná byla na vině i prudká odpolední pře-
háňka, která pokropila 26 000 sobotních 
návštěvníků (za tři dny přes 60 tisíc, z toho 
přes deset tisíc registrovaných sběratelů). 
Promočenou zevrubnou prohlídku jsem 
dokončil návštěvou dvou stanů s vozidly 

určenými pro aukci. Poněkud překvapivě 
tam bylo možno najít knihy s vysokou vyvo-
lávací cenou a na druhé straně některé kon-
cepční vozy a studie, jejichž cena ležela, 
vzhledem k unikátnosti, hodně, hodně 
dole v porovnání s některými modely, které 
vznikly v mnohasetkusových sériích. 

Člověk bohužel nemůže být všude, tak 
jen nezbývá doufat v nějaké příští setkání 
a větší štěstí při doplňování fotografických 
střípků chybějících unikátů.

Jiří Fiala, La Ferté-Vidame (F)
foto autor, Citroën (letecký snímek)

Exotický Dalat z Vietnamu
V aukci byly nabízeny také studie, jako tato Citela (1991) za neuvěřitelně nízkou 
odhadní cenu 8000 až 12 000 eur

Profesionální novodobá přestavba DS na obytný automobil Přestavby TISSIER, kterým říkali stonožky, budily velkou pozornost

Legendární „madame sport“, paní Marléne Cotton-
Wolgensingerová, která se roku 1971 stala ředitelkou 
továrního závodního týmu. Dodnes žije spolu 
s manželem pro značku s dvojitým šípem

Slavný soutěžní jezdec Bob Neyret, který proslul 
vítězstvími zejména v afrických soutěžích, podpisoval 
kreslené komiksy s jeho dobrodružstvími


