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Znalecký posudek je vypracován s využitím metodiky  
doporučené Znaleckým standardem č. I/2005 

0. Úvod 

0.1 Žadatel o znalecký posudek 

Posudek vyžádán kým:                                                  Stanislav Chavík 
                                                                Na Honech I/5537 
                                                                760 05 Zlín 
  

Žádost ze dne: 19.06.2017 

Termín vypracování posudku: 26.06.2017 

0.2 Účel vyžádání znaleckého posudku   

Účelem vyžádání znaleckého posudku je vývoz – výstava v zahraničí. 

0.3 Datum, ke kterému se posudek vztahuje 

Posudek se vztahuje k datu 23.06.2017 – provedena prohlídka vozidla 

0.4 Podklady pro vypracování znaleckého posudku   

• Osobní prohlídka vozidla 
• Žádost o provedení testování historického vozidla 
• Osvědčení o klubové testaci historického vozidla 
• Katalogy, prospekty, brožury 
• Přehledy cen veteránů a youngtimerů na evropských trzích a aukcích 
• KREJČÍŘ, Pavel, BRADÁČ, Albert, 2004. Znalecký standard č. I/2005 – oceňování 

motorových vozidel. Brno: Akademické nakladatelství CERM. ISBN 80-7204-370-6.  



• BRADÁČ, Albert a kolektiv, 1999. Soudní inženýrství. Brno: Akademické 
nakladatelství CERM. ISBN 80-7204-133-9. 

1. Nález 

1.1. Identifikace vozidla 

Tov. značka a typ vozidla:        BUICK SHAFER 

Druh vozidla:          speciální závodní AAA 

Výrobce vozidla: GM - USA 

Rok výroby: 1933 

Výrobní číslo karoserie, rok výroby, typ: --/1933/roadster AAA 

Výrobní číslo motoru, typ, rok výroby: 2700540/GM/1933 

Obsah motoru, druh, výkon: 4066cm3,záž. 125HP/3800 ot./min.-1 

Palivo: BA 95  

Barva vozidla: zelená mint 

Druh a rozměr pneu: Firestone Indy 4J 20/600-20  

Datum prvního uvedení do provozu: 1933 

Datum prvního uvedení do provozu v ČR: 2017 

Rozměry vozidla d x š x v: 4210 x 1770 x 1265 mm 

Rozvor: 2640 mm 

Pohotovostní hmotnost: 899 kg 

Celková hmotnost: 1050 kg 

Maximální rychlost: 185 km/h 



Držitel vozidla: Stanislav Chavík 
                                                                 Na Honech I/5537 
                                                                 760 05 Zlín 

Údaje na vozidle souhlasí s údaji v žádosti o provedení testování historického vozidla.   

1.2. Údaje o opravách a poškozeních vozidla, opravách hlavních skupin, jejich       
       eventuální výměně, s uvedením důvodu opravy  

Vozidlo zakoupeno v roce 2004 v USA jako vrak. Jde o vozidlo Buick Rodmaster na jehož 
základě v roce 1933 vyrobil závodník Phil Shafer pro závody americké formule IndyCar 500 
závodní speciál se schválenou karoserií a přední maskou z vozidla Pontiac 1933. Byl vyroben 
pouze jeden závodní automobil, který se již nedochoval. Z původního vozidla Buick 
Rodmaster bylo použito maximum originálních dílů: motor, převodovka, rám, nápravy, řízení, 
odpružení, přístroje. Části karoserie byly vyrobeny podle původní dokumentace stejnými 
technologickými postupy ze stejných materiálů. Renovace byla dokončena v květnu 2017. 
Dle mezinárodního technického kodexu FIVA je vozidlo z hlediska technické klasifikace 
zařazeno do typu B – DOBOVĚ UPRAVENÉ. Jedná se o vozidlo speciálně postavené nebo 
upravené v OBDOBÍ pro specifické účely, svým způsobem typické a tím oprávněně 
historicky cenné.  
Z hlediska zachovalosti – původnosti vozidla je zařazeno do skupiny 3 – RENOVOVANÉ. 
Konkrétní Historické vozidlo známé identity, úplně nebo částečně rozebrané, zrepasované a 
znovu smontované. Povoleny jsou pouze malé odchylky od specifikace výrobce z důvodu 
nedostupnosti dílů nebo materiálů. Originální díly od původního výrobce by měly být použity 
všude, kde jsou k dispozici, mohou být ale nahrazeny jinými stejné specifikace. Interiér, 
exteriér a vnější zpracování musí být provedeny co možná nejblíže DOBOVÉ specifikaci. 
Z hlediska věkové kategorie se jedná o vozidlo třídy D (Post Vintage) Vozidla zhotovená 
mezi 1. lednem 1931 a 31. prosincem 1945 

1.3. Prohlídka a zkušební jízda 

Technický stav zjištěn prohlídkou dne: 23.06.2017 

Za účasti: pan Chavík 

1.4. Technický stav jednotlivých skupin vozidla (dle nálezu a sdělení držitele) 



1.4.1 Motor, spojka 

Motor řadový čtyřdobý, zážehový osmiválec, chlazený kapalinou, rozvod OHV umístěný 
vpředu podélně za přední nápravou. Vrtání x zdvih 77,6544 x 103,5375 mm, objem 4066 cm3, 
výkon 125HP při 3800 ot/min-1, tlakové oběžné mazání. Chlazení s nuceným oběhem 
kapaliny a s ventilátorem. Zapalování dynamoakumulátorové s rozdělovačem, elektrický 
startér. Čtyři karburátory Stromberg typ 97. Spojka suchá, jednokotoučová s mechanickým 
ovládáním. Motor po generální opravě, bez známek úniku provozních kapalin. Start dobrý, 
běh na volnoběh i v otáčkách rovnoměrný. Motor k podvozku připevněn přes pryžové 
uložení, které tlumí případné vibrace. 

1.4.2 Převodové ústrojí, rozvodovka 

Třístupňová přímořazená převodovka v bloku s motorem, se zpětným chodem. Řadící páka na 
podlaze. Řazení všech rychlostních stupňů jde lehce. Poháněná zadní tuhá náprava. 
Převodovka i rozvodovka po generální opravě, bez úniku oleje. 

1.4.3 Přední náprava, mechanismus řízení, zadní náprava 

Přední náprava tuhá, nápravnice na konci rozvidlená, odpružená podélnými půleliptickými 
listovými pery a pákovými tlumiči, zadní náprava hnací, tuhá, jednodílná mostová, rovněž 
odpružená podélnými půleliptickými listovými pery a pákovými tlumiči. Šnekové řízení. Vše  
po generální opravě, plně funkční. 
Kola o rozměru 4J x 20, ocelová, drátěná.  

1.4.4 Karoserie nevybavená a lakování, rám karoserie 

Rámová konstrukce, rám ocelový, obdélníkový (žebřinový), vyrobený z ocelových plechů, 
svařovaný a nýtovaný. Karoserie z ocelových plechů. Bez dveří, střechy a předního skla, bez 
blatníků. Speciální závodní karoserie vyrobená dle originální dokumentace. Přední světlomety 
přimontovány na rámu. Rám lakovaný šedou barvou, karoserie lakovaná zeleně. Lak nový, 
bez jakýchkoli známek poškození. Čalounění nové, kožené. 

1.4.5 Vybavení a příslušenství karoserie včetně el. výstroje 



Elektrická výstroj plně funkční. Interiér rovněž po generální opravě, nové kožené čalounění 
v hnědé barvě. Přístroje funkční. 

1.4.6 Brzdový systém  

Vozidlo je vybaveno jednookruhovými kapalinovými bubnovými brzdami na obou nápravách 
o průměru 12“. Ruční brzda působí na kola zadní nápravy, ovládaná pomocí lan. Brzdový 
systém rovněž po generální opravě, účinnost brzd dobrá, stejnoměrná. 

1.5. Pneumatiky  

Na vozidle namontovány pneumatiky o rozměru 600-20, FIRESTONE INDY. Všechny 
pneumatiky nové. 

2. Posudek 

Oceňovaný automobil prošel velmi náročnou, pečlivou a profesionální renovací. Je ve 
výborném technickém stavu. Jedná se o zcela ojedinělý závodní vůz, který byl postaven stejně 
jako originál z původních mechanických dílů vozidla Buick Rodmaster 1933. 
Na základě těchto skutečnosti a s přihlédnutím k celkovému výbornému stavu vozidla a 
k cenám dosažených při prodeji obdobně zachovalých nebo renovovaných vozidel na 
americkém, případně evropském trhu s historickými vozidly stanovuji cenu obvyklou ve výši 
200.000,- USD.  Kurz ke dni ocenění tj. 23.06.2017 23,53 Kč/USD. 
Obvyklá cena v Kč 4.706.000,- Kč 

Obvyklá cena  COB v Kč = 4.706.000,- Kč 

Slovy: čtyřimilionysedmsetšesttisíckorun 

Ve Slavičíně 23.06.2017                                                                       Ing. Pavel Suchánek 



Z N A L E C K Á   D O L O Ž K A 

     Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského 
soudu v Brně ze dne 11.07.2016 č.j. Spr 6044/2014-32 pro obor ekonomika, odvětví ceny a 
odhady se specializací oceňování historických vozidel. 
     Znalecký úkon je zapsán pod poř.č. 324-19/2017 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu 
nákladů účtuji podle připojené likvidace. 

Ve Slavičíně 23.06.2017                                                                       Ing. Pavel Suchánek 


