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I.Důvěra
Každ,á koupě automobilw jest věcí ciůvěr1

KUPUJETE -LI automobiI Praga, vite, že je vyroben
.- Českomoravské-Ko1ben-Daněk, která vyrábí automo-
bilv již od roku 19o6 a ziskala v tomto odvětví za
:1 1et cenných zkušeností' Čtvrt století prácev oboru auto-
mobilovém woří tradici, tvoří důvěru v automobil Praga

Důbazem správného postupu jsou čísla

o pokroku ujrobT, prodeje

a fnanční situace

Obrat automobilhl Praga r.t letech
r9r9-r930 tvtlttonŮ rr
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49.ooo automobilů V CsR.
podle poslední úřední statistiky
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Kousek historie akousek
pfiítomnosti

V roce ryo6 bylo ve správní radě První českomoravské t'ovárny na stroje uvažováno o zalo-
Žení nového oddělení pro výrobu automobilů. Podobným plánem zabývala se tehdy smí-
chor.ská strojírna Fr. Ringhoffer. Po vz{1emné dohodě ziídila se společně s firmou Ringhoffer

PRVNI BUDOVA AUTOMOBILKY

samostatná společnost s r. o. s kapitálem K 9oo.ooo'-. Na pozemcích Českomoravské vysta-
věna Samostatná automobilka pod jménem 

',Pražská 
továrna na automobily, spol. s r. o.''. V pro-

sinci r. I9oB po přátelské dohodě vyplatila Českomoravská továrna firmď Ringhoffer vi<lad
K 45o.ooo'- a smla se dnem l.ledna ryo9 jedíným majitelem společnosti s r. o. Na příští valné hro-
madě 7. záYí ryo9 byla spol. s r. o. zrušena a majetek její byl převeden po proveděné likvidaci na
První českomoravskou továrnu. V této době zaměstnávalo automobilní oddělení I7 úředníků
a dílovedoucích a 88 dělníků. V prvém tříletí prodáno celkem I' automobilů. V roce r93o zaměst-
nává Praga 

'.ooo 
úředníků a dělníků při celkové roční výrobní kapacitě Io.ooo automobilů



V roce I93o zaměstnává
automobilka Praga

'ooo 
uředníb;,

c dělníkil

i celbové ročruí
vjrobní bapacitě

Io.ooo nuroltonn-Ů



[Jvaha národohospodářská
Praga - tvůrce nových hodnot

*...]:''.....:'.ll:.'::;]i;..1.*s&ialrek:5ra;ir.:,l;tl:*....*;r:;*'{-..i-

Automobilka Praga jest silnou složkou v našem národním hospodářství. Tvoří nové hod-
noty uvnitř hranic'naší republiky a zachovává našemu národnímu hospodářství sta milionů
korun československých ročně, které by jinak odplynuly do cízíny .^ áorrrené automobily
_ ]':'':i:g3]:js'&i*i']ř&:gtiÍss&iW$*s{efr:{#s}xxs| 

't *_"-:"^u.[._11}::1,:T."-"s5,.{r:,,-

od r. I9I9-r93o prodáno bllo tuzemsbému
bonsumu za t,,647,ooo.ooo Kč automobilů
Praga. Peníze tjlto blb zacborsár)
našemu bospodářství

C. K. D. poplatníkem
prarÍ xu pŘ. o t<Č 4,000.000.- vÍcp oaNÍ,
NpŽrt uĚsro PLZEŇ I SE sVÝM VELKÝM
PRÚMYSLEM Na vŠpcH pŘinÁŽrÁtvt poo-
lÉHa1ÍcÍcH oaNÍcu t s pŘIRÁŽraltr

Y

q K..q. j.''t .jedním z největších daňových po-
platníků. Platí ročně Kč z6,o00.000'- daií'' 

'ěb.i za své zaměstnance. Jest důl ežkým činitelem ve
státní politice daňové

9 { P., j.', stá]ý11' odběratelem na trhu -práce.
Jest jedním z největších zaměstnavatelů v Č. S. R.
Zaměstnává přímo ve svých dílnách I 

'.ooo 
za-

městnanců (úředníků, mištrů a dělníků) kterým

"yPllr!.ročně ca Kč 2oo)ooo.ooo'-. Tyto p"Áír"
z.většují kup{ sílu spotřebitelů a vraóejí se zpět
do tuzemského oběhu, podporujíce taÉ .ozkrrět
jiných živností

Praga d,ecentraliswje sTůj obcbod
Automobilka P raga vybudovala prodej svých auto-
mobilů prostřednictvím četných samostai ný ch zá-
stupců po celé Čsl. republice. Zachoyává vénkovu
penéžní' hodnoty utvořené z prodejních zisků,
které byly by centralisovaným prodejem odssávány
do velkých obchodních středisek.

".&řr1:ij:si9ř ''1ťss=

,Ysplse

C. K. D. zaměStnavatelern

pnovÁoÍ
V PRAXI ZDRAVOU
DECENTRALIsaČNÍ
oBCHooNÍ
P OLiTIKU



Kdo ručí za, do držení těchto zásad ?

V čele podnibu jsou ruejlepší lidé z naše|co bospo-

dářskébo, tecbnického a obcbodního světa, kteří
Vám ručí svojí osobností a sojmi r.:ědomostmi

zd' zacbování našicb zásad, t. j. rsěrné

službj, zákaznict'uw a jebo spohojenosti

ING. KLEMpNt RÚŽtČira
generální ředitel Č' K. D'

ING. FR. KEC
ucbní ředite l automobilk1

TECHNICKÉ VEDENÍ AUTOMoBILKY

ŠrÁs NaŠtct-t INŽBNÝnÚ



Pra1avývozceÍn
AUTOMOBILKA PRAGA stává se novým expansivním činitelem
exportním. - V Polsku vybudovala továrnu v oswieginu. Do Rakouska,

|ugoslavie, Rumunska, Bulharska a Maďarska vyvážívíce než Ioo/o svých
výrobků. Rok od roku se vývoz našich automobilů zvětšuje. - To
znamená příliv zlata do naší republiky

T{E, SNAHA Po AME,RIKANISACI za každou cenu' po výrobě ve-

likého množswí' aie nejlepší dosažitelná jakost jest naším cílem. Dlouho-
letá zkušenost a používání vždy jen nejlepšího tvoří základ naší práce.

Stavíme moderní, jednoduchá a trvanlivá vozidla' specielně pro kopčitý
terén a špatné cesty v nejmenší možné váze, přípustné ohledy bezpeč-
nostními. Máme na zletelí, aby iízení' vozů bylo snadné, obsluha jedno-

duchá, veškerá úsrojí přístupná, udržovací náklady minimální. Používáme
marcriálu nejlepší jakosti, nehledíce na cenu. Nic není dražšího nad laciné,

učí stará zkušenost. I.'. tehcly jsme přesvědčeni o bezvadnosti materiálu,

vyzkoušímeJi jej v laboratořích. V moderně vybudované slévárně zho-
tovujeme za vedení zkušených inženýrů a mistrů odlitky, které jdou

dále do výroby. odlitky jsou opracovány na matematicky přes-

ných strojích' součástky kontrolovány přístroji a tolerančními
kalibry až na jednu setinu milimetru' motory a hotové voz)r

podrobeny přísným zkouškám výkonnosti. Cena tako-
vých výrobků jest poněkud vyšší, ale dokonalou jakostí

úplně odůvodněna; jakost jest při automobilu vlast-

ností nejvzácn€ftí, trv$íc po léta když i cena

vozu byla jtž dávno zapomenuta

Zásady PragY



Naše zůsady
v ptaxl

nebled,íce nd, Cenu

.',1

'JEN TEHDY JSME pŘnsvĚoČENl o BEZVADNoSTI MATERIÁLU, vyzt<ouŠÍltg-u JEJ V LABoRAToŘÍcu

Použírsáme matericílw nej lepší j abosti,
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CHEMICKÁ LABoRAToŘ

MIKROSKOP A DILATOMETR
(na měření roztaživosti' magnetičnosti a el. vodivosti)

Pohled do našich
laboral'rlrí

AMSLERÚV
STROJ NA

zt<ouŠpNÍ opo-sTRoJ NA zt<ouŠpNÍ
ÚNavy ltaTBRIÁru rŘEspNÍ ltatERlÁru



V moderně
Yt ,zarlzene

slevárně

:1

'.a

-'!

::l i-.i i
.:,: ť
:li
Í

prp,r<TRtct<Á pn'c

rtoNrÁŽ)

slr'vÁRNa, srŘuoNÍ PoHLED

zbotorsujeme

za ved,ení zbušenllcb
inženjrů. a mistrit
odlithjt,
bteré jdow dále
do uýrobl

*i
:ť

;Íri

ry

:i*

5!

iii
i=

{.i

E
Fr;
ť]--

MODELARNA sI-EvÁnNa MoToRoVÝcH sI-oKÚ
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SLE'VÁRNA HLINÍKU

SLEVÁRNA MĚDI Á BRONZU



přesnjcb strojícb

M ateÍiáLl jest rpracován na matematich1

VYSoKovÝKoNNÝ FRÉZoVACÍ sTRoJ
Ne vÁrcE' s HyonauucrÝM PoSUVEM
EnÉzu1E sE NÁŘaoÍtr,l zE sppcnrNÍHo
RycHroŘp,zNÉHo t<ovu

ltĚŘp,NÍ DUTINY pno pÍsT vp
vÁrct sppcrpI-NÍrr,t lÉ-
ŘrcÍu pŘÍsrnoJEM RU-

ČrČrovÝu

vysnuŠovÁNÍ vÁt'cŮ

Broušení čepů klikového hřídele za současného měření průměru čepu diamantovýr-rr přístrojen-r - Specielní vrtací stroj na výrobu přípravek
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Áutonlatický soustruh na krátkó

Ve rtikální i:li]]

Baterie strojů na hoblo-
vání zubů ozubených
kol čelních. - Voravo:

lé íréso

ť']:1:h

l-résor jnr :prrálniho ozubertj s}')t. GleasoI'l na pastorku pro náhon zadni osy Baterie tiisovacich srrojú na ozubená koL r.dní or, ,r* Gleason
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B'\TERIE R.c.oIÁI-NÍcH vRtRČEx

HrezpNÍ gRouŠpNÝcH pÍsrNÍcH ČppÚ
NA SPECIELNÍM sTRoJI

AUToMAT S ŘETĚZoVÝu pooÁvecÍu zaŘÍzpNÍl,t
Na vnrÁNÍ pÍstNÍcH e pÉnovÝcH ČppÚ



Součástky
jsou konnolováry,l

přístroji a tolerančními

halibry až na jednu

setinw milimetrw

*

9g
š'&
r&g

optIcxÝ sTRo] NA t<oNtnorovÁNÍ
KarmnŮ a 1nÉHo pŘgsuÉuo NÁ-
ŘaoÍ. l,tĚŘÍ pŘpsNĚ RŽ Ne JEDNU
DESETITISÍCINU MILIMETRU

KONTROLA
BRoNZovÝCH

roNrRoi-a oÍlŮ



iioNTRoLA HLINÍKoVÝCH RYCHLOSTNÍCH SKŘÍNI

KoNTROLA DETAILÚ
(Měření r-nikrometrern)

rerl
SERIOVÁ KoNTRoLA DETAILŮ



\Íotoi1' a bototé L-'oZ) jsou podroben;,, přísrym zleouškám z;jkonnostt

Brzc]icí stanice t-t-totorů s rllodernírrri arllcrickýnri dynanlot'netry - Zajížděni r'ozťr na r,álcích' Výkon nrěří se na d}'nanlollletrech



Elegance sc koÍnfort

PRAGA vŮz
,v

MA VSECHNY
TYTO ZNAKY

Y

JSOTJ TRI ZNAKY
ELE,GANCE

r. Krása síly
z. Krása linie

3. Krása barvy

Moderní architektura Yozul řeší jeho linie
účelností. Nic není na ní zbytečného, vše

má svoji třeba skrytou účelnost
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PRAGA PICCoLO 
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r,xlinrl;i vťrz, lrrltsn;ích zarítlcn;ích linií lltrc]c Vás všutlc t vžcly cJrllr c 
'cPrcscnk)vlti



PICCOLO LUXUS BUSINESS COUPE,

Pro obchodní cesty - z sedadlové b. coupé s 2 nouzo-

v mi sedadly. Prostoru pro nouzová sedadla možno
použíti pro rischovt zayazade|

PICCOLO LUXUS SPORT

Sportovní, rychly vriz pro z osoby vzadu s 2 nouzo-

v mi sedadly. V z pro Vaši dovolenou a pro weekend

FAE,TON

|Jžijete více slunc e a vzdlchu, cestujeteJi v otev e-

ném voze. 4 sedadlov r, 4dvíikov faeton
pro letní cestování

PICCOLO LUXUS CABRIOLET

Spojuje v 'hody zav eného vozu S p ednostmi otev e-

ného. P i delších cestách vyhoví Vám nejlépe



DVOUDVEROVY VUZ,,PICCOLO''

NASE SKUTKY:
I(valitní z* en, v z. - Dvoje široké dve e usnad ují
p ístup do vnit ku. Elegantní linie. Pro svoji každodenní

pot ebu nem žete si p áti nic lepšího

automobilismus. Zvyšená vy -

umožrrila nám vyrobiti vťrz
. .v / vnelnizsl ll-)ozlloLl cenLr

NASE HESLO:
IÝejlepší z robeh

za nejle?nější Cenl4

Y iz, kteriJ zpopularisu.j e

roba a její racionalisace
o síle zz HP z'a"

Vo4,l nejnižšícb cen

pokud to hvalita md,teriálw

dor;olí

ffi
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BUSINESS COUPÉ

Y z pro vyjižďky s Vaší paní nebo snoubenkou' v lu-
xusní v pravě. Nadbytkem síly a velkou akcelerací stane

se Vaším dobr m služebníkem a p ítelem

FAETON

Elegance a švih hledané dnes moderním člověkem jsou
znakem tohoto rychlého vozu

ROAD STE,R

Alfa roadstér pro 4 osoby, uměleck v tvor v živych
barvách, vyhIedáván tam' kde požadována

rychlost a síla

CABRIOI-ET

Radosti otev eného vozlJ)
v eného byly podnětem

ritulnost a pohodlnos\ z.a-

k vytvo ení tohoto vozu



Komfort
Dobrí r'ůz musíVám poskytnouti pohod1ía odpo-
črnek. Po dlouhé cestě budete osvěžen a posílen pro
další práci. Nahradí Vám dobu odpočinku ve Vaší
ienošce a dopřeje Vám komfortu Vašeho domova

Pohodlné Sezení
a lehké tizeni

I,

2,
))'

Pobodlné sezení a lehké řízení
Příjemná jízda bez otřesů

Vjbava usnadňující obslubu ':JoZu

4. Vjbava zr2šující pobodlí cestujících

Dvojitý převod spojky uspoři

Ván-r přesně 5oo1t síly' kterou
k vyšlápnutí vyžaduje

Správné un-rístění volantu, pedálů a pák
neunaví Vás ani při celodenní .jízdě

sERVoFRETN pRAGA snzoi sLou MoroRU,
NlvvŽaoqp sÍi'y vaŠÍ



Hrdraulické olejové
tltrnliče znrerršují

sílu otřesů

S^iáočci jisor'anl' ]-]Osia 7'a\ azade]

korllbin,li'aní s eleganrnínl r-iárazllíker-rl

Pružná spojka zabraňujc
otřesůr-r-r podélnýnr

Příiemná iízda
bez otřesů

tt

Poslední zbytky
otřesťr tluní se
v dobře pérova-
ných a nlěkce
r'ycpaných
scdad1or.ých
polštářích

Karc1anová koule
přenáší su l'rutí r.ozu

od zadní náprar.1'

do těžiště r'ozlr

a un-rožriuje tak
pérůnr
vykorrál'ati svůj
pravý účcI,
t. j' pružení
celého
vozu



Návěštní deska jest účelná i krásná - Elektrický nebo ruční stírač skla na vyklápěcím okně zaručuje Ván-r dobrý výhled v dešti

Elektrický
ukazovatel

snlěru vrací
se san]očinně

do původní
polohy

Centrá1ní
rlazání chassis

pouhým
sešlápnutím

pedálu namaže
r'šechny čepy

vÝbava
lv '/ /

usnaa,nu|rc?,

Regulace světel, páčka ukazovatelc směru
a kontakt elektr. houkačky jsou soustředěny
na dosah řidičovy ruky

obslubu
TOZU



výbava
zryšující vzbled,

TOZt a pobod,lí

cestujícícb

rovÁNÍ vozu - vNtrŘNÍ VÝBAVA VozU

NECESSAIRY

KUFR



Již výkonem
na brzdě dokáže
nárn motor' že
je schopen
dobře táhnouti

Tah do kopce
nejtěžší
zkouška
výkonnosti

Dynamometr

5telr io Passo .z 76o ln nad rnořem

Alfa na

Lovčenu
Černá Hora

' li']ar:a:aa j:r:iilrt-.1:a.t ::].ll
l.lš.\:i:ll]]i:l.:l]l.i.l].:a:a']:l.]

$,|š s.""pa"i
$\ na Malý
d ; .vrr
t )prcaK

{' ' ,,Praga" nat ;,,r'.' sraznYcn
l:l .

$: sroupJnlcn

)Š vDalmaciii
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na

ch



4. Rychlost je záhonem toboto století
Kdo není rychlým,bývá přecl-

stižen. - Rychlost v myšlení,

rychlost v rozhodování,

RYCHLoST V JEDNÁNÍ

Dr. František Bayer na voze Praga_Alfa; nejvýše docílená rychlost ru4 km/hod.
:,1

Zbra:

Košice I93 I

.rr.riw

lll}šš}*s$s*i]i. i l l|li;
Dárlská jízda \íaršar.a r93o -

pí Šliwiíšká

Dárlská soutěž v Polsku r93r
pí Dr. Stalowská

K rylcblému jed,nání r3lcblj automobil 
Košický team

vuz PRAGA JE, RYCHLÝ
v nejvjše docílené i průměrné rjlchlosti


