
Buick Shafer 1933
závodní special AAA od Hot Rod Chavik

V roce 2008 jsem se dostal k dílům závodního specialu Indycar AAA Buick Shafer a 
zrodil se plán jak celé auto zrekonstruovat a znovu probudit k životu. Buick Shafer byl speciál 
vyroben závodníkem a stavitelem Phil Shafer byl to velice známý a uspěšný závodník, který se v 
30´letech umistoval na prvních pozicích znamého závodu Indyanapolis na 500 mil .Byl to velice 
náročný a smrtelně nebezpečná závod kde vozy dosahovaly přes 200 km/h ,spousta automobilů se 
vůbec nedochovala a ty co jsou původní a originální mají neskutečnou hodnotu. Tady se zrodila 
myšlenka zažít ten pravý pocit a cítit to vzrušení a adrenalín.

kompletní automobil po náročné rekonstrukci

 Vše začalo u kreslícího prkna a plánování, to že jsme měli originální motor, převodovku a 
nápravy samozřejmě vše v nálezovém stavu nestačilo ke kompletnímu seskládání Indycaru. 
Podařilo se mi sehnat výkres Buick Shafer a  podle tohoto výkresu jsem byl schopen automobil 
zrekonstruovat a vdechnout mu život....a Indycar Buick 1933 je nasvětě.
Na postupu provedení a na výrobě jsem nic neměnil jsou požity metody výroby stejné jako v 
třicátých letech minulého století. Karoserie , rám, motor je naprosno stejný jako u původního 
Buick Shafer jen jsme si dali trochu víc záležet u vzhledu automobilu .Musím však  podotknout 
že je o trochu pěknější a vše je dotaženo do dokonalosti. Interiér exteriér barvy a mnoho dalšího 
je naprosto dokonalé a pečlivě a s rozvahou určené.
Karoserie indycaru je vyrobena z hliníkových plechů, vše je vyrobeno ručně, rám je také 
vyroben , je ocelový a pak přední maska ta je vyrobena také z oceli protože pro původní Buick 
shafer byla použita a upravena přední maska z Pontiac 1933, dále 
sedadla ,podlaha,kapota,karoserie a spodní aerodinamický kryt pro dokonalé optékání vzduch to 
vše je vyrobeno z hliníku. 
U Buick Shafer je použit řadový osmiválec od General motors který se právě v té době montoval 
do Buicků jako třeba Roudmaster ,v té době měli motory kolem sto koní a výkony byly o hodně 
posazeny níž než co dokázal řadový osmiválec vyvynout .Zde je řadová osmička o obsahu 248 
cui převrtaná o .060 palce na každém válci a osazena speciálním dobovým sáním se čtřmy 
carburatory Stromberg 97 ,také svod výfuku není jen tak obyčejný. V této úpravě motor budí 
velký respekt a z běžných 3800 RPM nyní motor dokáže

 s přehledem 5100 RPM ,výkon odhaduji na 160 HP potom nesmím zapomenout na třistupnovou 
manualní převodovku , zkrácený rozvor o 46 palců a brutální zadní difereciál který pohání 
obrovské kola 600-20 jsou to vysokorychlostní pneumatiky od Firestone které se v té době 
používali .

U interiéru jsme museli trochu zasáhnout v desingu protože opravdu v době kdy Phil zavodák 
vyvíjel bral co mu zbylo z rozbytích kusů nebo ze zastaralých zavodniček které již byli na 
rozebrání 



Pečlivě jsme vybírali původní přístroje které by v té době mohli být použity a dle našeho 
decentního smyslu pro desing jsme je umístily na ty místa kde vynikne jejich krása a dělají 
přístrojovou desku dokonalou. Volant je vyroben na zakázku u anglické firmy .

Nyní je automobil připraven pro autentické zážitky majtele který si ho pořídí, automobil je možno 
použít na letní projížky podél pobřeží jelikož je upraven do deního provozu má světlomety a další 
nezbytné doplnky pro dnešní provoz .Dále ho lze použit na okruhové závody či vysokorychlostní 
závody a také pro drag racing ale to už záleží na majetli.
Automobil Buick Shafer Hot Rod Chavik byl soudním znalcem oceněn na 200 000 USD ,tento 
soudní znalecký posudek je ve dvou jazicích AJ a CZ a je  součástí  automobilu. Dále je  u 
automobilu provedená testace historického vozidla, a dále  posudek od českého muzea Brno že 
automobil je historická památka která je vzácná ale není nijak omezen  její prodej či vývoz a také 
že automobil nebyl odcizen a je majetkem Stanislava Chavika.

postup při renovaci a výroby v Hot Rod Chavik

výroba sedadel a palivové nádrže

postup při kompletaci ji zrenovovaných dílů

kompletace motoru rámu a mechanických dílů


