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Naše rodina a Praga Piccolo 

 
 
 
V roce 1949, kdy jsem chodil do třetí třídy, se narodil 

můj bratr. Když měla matka přijít domů z porodnice 
v pražském Podolí, šel jsem s otcem, abychom ji přivezli 
domů. Otec tehdy v mých klukovských očích udělal 
ohromnou věc: Objednal nám na cestu domů taxíka! No, 
to byla událost, protože aut bylo tehdy velmi málo a lidí, 
co automobil vlastnili, bylo ještě méně.  

A tak před porodnici přijel taxík. Byla to stará před-
válečná pragovka Piccolo. Nasedli jsme a jeli jsme domů. 
Já jsem se stále natahoval, aby mě bylo vidět, že jedu 
v autě. Když jsme přijeli před náš dům na náměstí Petra 
Osvoboditele, měl jsem největší starost, aby mě viděl ně-
jaký spolužák. A to se taky stalo! Zrovna šli kolem nějací 
kluci od nás ze třídy a já jsem se pomalu významně sou-
kal z auta. Tehdy jsem velice stoupl v očích spolužáků, 
protože vyprávěli, že viděli Jardu, jak jede v autě. Dnes je 
to nepochopitelné, ale tehdy po pražských ulicích i mezi 
městy jezdilo víc vozů tažených koňmi než automobilů. 
V Kateřinské ulici vedle nás, přišel o život jeden žák 
z naší školy, když skočil pod koně, kteří táhli vůz, a jeden 
z nich mu nechtěně šlápl na hlavu… 

Můj otec, i když byl úředník (absolvoval obchodní 
akademii), tak před válkou, než se oženil, pracoval v An-
glii, Německu a také se jednu dobu živil jako řidič auto-
busu, když jezdil až na Podkarpatskou Rus. Když mu 
jednou v Karpatech během zimy začal stávkovat autobus, 
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omrzl otci palec u nohy. Tedy jedním slovem byl to zku-
šený šofér. – Označení řidič se tehdy takřka nepoužívalo.  

Štefánikův dům, kde jsme bydleli, se stal někdy v té 
době Domem armády. V souvislosti s politickými změ-
nami v armádních kruzích jsme se také, tuším, okolo 
roku 1950 museli odstěhovat. Naším novým bydlištěm se 
stal Smíchov, respektive Malvazinky. Myslím proto, že 
asi v roce 1951 začal otec koketovat s myšlenkou, že kou-
pí automobil. Nikomu to neřekl, ale sháněl nějaké auto za 
výhodnou cenu, aby nás pak překvapil. Přesto, že nám 
vždy při každém nákupu opakoval rčení: „Nejsem tak 
bohatý, abych si mohl kupovat laciné věci,“ jednal přesně 
naopak. „Lepší je koupit si troje laciné boty než jedny 
drahé,“ říkával. A přesně podle tohoto scénáře také auto 
„výhodně“ koupil.  

Jednoho dne přišel domů s tajuplným výrazem, mlu-
vil v jinotajích, až nás vyzval, abychom se šli podívat ven 
před dům. A tam to stálo. Tmavomodrá Praga Piccolo, 
podobný typ jako ten taxík, co jsme s ním onehdá jeli 
z porodnice. Auto bylo z roku 1929 nebo 1931. – Přesně 
nevím, protože v technickém průkaze byla na různých 
místech uvedena odlišná data výroby. Otec učinil nákup 
auta „výhodně“ od jednoho řezníka, který v něm vozil tela-
ta i prasata. Ovšem vnitřek auta byl jakž takž vyčištěný.  

Otec vytáhl slavnostně kliku a začal obřad, který 
jsme zakrátko a nadlouho dobře znali, protože vždy mo-
tor natáčel až do úmoru. Když motor konečně naskočil, 
vesele jsme nasedli a jeli na projížďku do Prokopského 
údolí – cíle mnoha výletů kousek za Prahou.  

„Chceš si to zkusit?“ zeptal se otec a pustil mě za vo-
lant automobilu.  
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Ujel jsem několik metrů a najel na hromadu štěrku 
u cesty. Auto se naklonilo a už se začalo převracet na 
bok. Naštěstí seděl otec vlevo (řízení bylo vpravo), rychle 
vyskočil a auto držel plnou silou, než popojelo 
z hromady a srovnalo se.  

„Co děláš, ty hňupe, proč zatáčíš,“ vykřikl na mě 
a od volantu mě vyhodil.  

Po této první projížďce mně ale začaly úplně jiné 
a neočekávané problémy, protože jsem se stal otcovým 
asistentem při opravě Pikoly, jak jsme našemu autu začali 
říkat. A opravy probíhaly permanentně. Otec ležel pod 
autem a já jsem musel asistovat, podávat mu nářadí. 
Každou chvíli jsem dostal vynadáno, protože jsem nepo-
znal žádaný „vercajk“ a podal mu něco jiného. Protože 
od začátku nešel startér, vzhledem k „očesanému pastor-

Tak přibližně takhle vypadala i naše Praga Piccolo, než 

jsme ji začali přestavovat (zdroj: abcHistory.cz) 


