Představujeme | Plymouth Satellite Hardtop Coupe 1965

Čtyřicet let mezi snem a realitou

Jako teenager hltal každé protočení kol u okolo jedoucích muscle cars. Chodil pozdě do školy,
jen aby si poslechl nastartování Plymouthu Satellite ´65 s libozvučnou Hemi, kterým v ulici
jezdil jeden drsný týpek. Dnes už má svého Satellita a splnění snu přesáhlo tehdejší dimenze.
Jeho Mopar je ještě silnější než kdysi obdivované káry z mládí. Pod kapotou duní V8 stroker
o objemu 8,4 litru!

„Tehdy jsem bydlel v Utahu a dělal
u místního dodavatele 7up. Od rána
jsem skákal kolem plničky flašek
a vracel se až pozdě odpoledne.
Domů jsem chodil pořád stejnou
cestou, a tak mi ta kára padla do oka
hned, jak se tady objevila. Už ani nevím, odkud byla, ale každý den jsem
jí vyhlížel. Jedno je jistý: od toho dne
jsem nechtěl jiný auto než Plymouth
Satellite ´65,“ zpovídá se Al Jensen.
Satellite byla už tehdy vzácnost. Jednalo se o top model řady Belvedere,

dodávaný pouze ve dvou karosářských
variantách – dvoudveřové hardtop
coupe a convertible. Satellite byl evidentně určený pro milovníky výkonu,
šestiválec pod kapotou byste hledali
marně. Jemným upozorněním na charakter vozu byla skořepinová sedadla
a středová konzole, zatímco větší
množství chromovaných ozdob a jemnější čalounění upozorňovaly, že se
jedná o dražší zboží.
Satellite ´65 využíval koncernovou
platformu B-body a se základní mo-

torizací vážil 1.450 kg, tedy zhruba
tolik, co ostatní mid-size oněch let.
Prodejce vám naúčtoval 2.612 USD
za „basis“ verzi, což byla čistě teoretická hodnota. Každý totiž zalistoval
v katalogu příplatkové výbavy, takže
z peněženky nakonec vytáhl víc než
tři tácy. Se 426 Hemi pod kapotou se
pak cena Satellitu navýšila o dalších
1.100 dolarů!
Jestliže tedy na samém vrcholu řady
trůnil svalnatý Satellite, spodní patra
obsadily jednodušší či nákladnější
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Belvedere I a II. Je nesporně zajímavé, že
v době desítek různých modifikací a absolutně žádné nutnosti seškrtávat položky
nabídkové palety, beze stopy zmizel model
Savoy, který ještě v předchozím roce tvořil tu
nejlevnější alternativu. Pohyb směrem vzhůru zaznamenaly i Fury a Sport Fury. Ty se ze
střední třídy dostaly mezi full-size a začaly
používat koncernovou platformu C-body.
Charakteristickým znakem Belvederů ročníku 1965 je přepracovaná příď s dvojicí velkých světlometů namísto dosavadních dvou
párů menších. Rok 1965 je zároveň finálním
pro karosářskou formu, vycházející z designu
roku ´63. Dodnes se mnozí domnívají, že linie ročníku ´65 byly stylisticky nejčistší.
Mladý Al Jensen na Satellite nezapomněl,
ale přišly jiné starosti. Přestěhoval se do Arizony, našel si ženu a založil rodinu. Neměl
existenční problémy, a po několika letech se
začal věnovat svému koníčku: vyhledávání
a nákupu vysokovýkonných a sběratelsky
ceněných vozidel. Brzy se ze záliby stal výdělečný podnik a Al zakrátko získal pověst solidního obchodníka. Začali kolem něj kroužit
majetní sběratelé a jeho obrat rostl úměrně

Chrysler Corporation poslal v roce 1965 do Drag
Race speciální Satellite se značně změněným
rozvorem. Začalo se jim říkat „Funny Cars“

Počítadlo na původní palubní desce ukazuje
jen 38.000 mil – dobrý důvod, proč Al použil
k přestavbě právě tohle auto

Cross-Ram má diagonální uspořádání karburátorů, které umožňuje nastavení délky sacích potrubí a tím
i odstupňování výkonu

Továrně se Cross-Ram většinou osazoval karburátory Carter. Al použil dva velké Edelbrocky zpřažené
podle původní konstrukce

k počtu nabízených aut. Asi nemusíme zvlášť
zdůrazňovat, že Al žil především pro Mopary.
Točí se kolem nich celý život a jeho vlastní kolekce tomu jen nasvědčuje: mimo „běžných“
muscle cars vlastní i některé tovární speciály,
mezi nimi třeba tzv. „wing car“ (Plymouth Superbird) nebo hodně vzácné lahůdky, stavěné
na E-bodies.
Ale osud dovede také pěkně potrápit, jak
všichni víme. Ten jeho mladický sen, ten
zatracený Satellite ´65 se mu nějak stále

Ve skutečnosti ale každý z nich hledal také.
Až jeden z nich objevil v místním AutoTraderu inzerát na prodej téhle káry. Tváří v tvář
Satellite si Al okamžitě s prodávajícím plácl.
Ale teprve doma během podrobné prohlídky
nového přírůstku zjistil, že skutečný stav je
dost vzdálený tomu, co inzerát sliboval. Části
karosérie pohltila koroze, nejhůře vypadala
podlaha a motorová stěna. Náplastí na rány
byl určitě motor, protože Plymouth se mohl
pochlubit vzácným V8 „Cross-Ram“ s dvojicí

nedařilo polapit. Teprve před několika roky
se to konečně povedlo. S kámošovou pomocí získal konečně tip na jistého prodejce,
od nějž konečně přivezl vytoužené hardtop
coupe. Napohled naprosto stejný, jaký se
před mnoha roky staral o dunící ozvěnu v ulicích spícího městečka kdesi na samém konci Utahu. Ona to vlastně byla tak trochu náhoda. Alovi přátelé samozřejmě věděli, proč
a co „ten starej blázen pořád hledá“, a Al
jim posloužil jako objekt přátelských fórků.
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čtyřkomorových karburátorů a velkými litinovými svody protaženými dozadu. Výfuková
soustava nemohla být lepší, předchozí majitel ji postavil podle Max Wedge Cars ročníků 1963/64 včetně záklopek na vyústění
kousek za svody.
V Alovi se probouzel rozum, a tak zanedlouho přišel moment, kdy udělal velkou
předrenovační inventuru. Na základě jejích
výsledků se rozhodl vymontovat použitelné
díly na pozdější realizaci projektu, a zbytek

prodat. Jen renovace samotné karosérie by
vyžádala takové náklady, že to obchodnicky
uvažující Al odmítl akceptovat. Náhoda tomu
chtěla, že se na pravidelné každotýdenní akci
„Pavillons Car-Event“ v arizonském Scottsdale objevil světlemodrý Satellite ´65 (díváte se
na něj) v pěkném kompletním a sériovém stavu. Měl véosmičku 318 cu.i. a kola 14“. Dalo
to sice trochu přemlouvání, než majitel svolil
k prodeji, zato měl Al nyní k dispozici exemplář s pouhými pětatřiceti tisíci najetými mílemi – prostě ideální základ ke svému projektu.
Přibližně ve stejnou dobu náhoda přivedla Alovi ještě třetí auto. Byl to další Plymouth ´65,
koupený kvůli několika nedostatkovým dílům,
včetně fantastického grillu v jedinečně zachovalém stavu. Jak sami vidíte, Al musel použít
tři Satellite, aby postavil jeden podle svých
vlastních představ. Naštěstí se oba „nosiče
dílů“ podařilo prodat dalším zapáleným fanouškům Moparu, kteří je dokázali zrenovovat.
Prvním krokem při přeměně plánu do reality
byla instalace správného motoru. Za základ

Závodní
Plymouth
na původním
rozvoru slyší
na jméno „The
ile“
Melrose Miss
a na čtvrtmíli
se vyzbrojil
mi
m
véos ičkou He
426 cu.i.
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Třířadý hliníkový chladič dokáže i v těch
největších vedrech udržet provozní teplotu
velkoobjemového agregátu v normálu

Plastový scoop
je napodobenina
původního A-990,
používaného v roce
1965 u Super Stock
Drag Cars

posloužil obří V8 Commando 440
cu.i. a speciální klikovka Stroker.
Po převrtání válců dosáhl jejich celkový objem úctyhodných 510 kubických palců (8.357 cm3). Aby mohl
Al využít jedinečné sání Cross-Ram,
musel sehnat dvojici hliníkových
hlav Indy. Motor pak doplnil hlubší

olejovou vanou Milodon. Použité písty zajistily kompresní poměr 10:1,
vačková hřídel Mopar Performance
je určená pro běžný provoz a umožňuje hydraulické vymezování ventilové vůle. Všechno byla věc jasného
plánu a nezbytných kompromisů – Al
chtěl supersilný motor, ale pořád ješ-

tě natolik civilizovaný, aby si mohl užít
večerní pohodový cruising. Prvotřídní
výkony a kvalita jsou samozřejmostí,
stejně jako fantastický krouťák. Negativní vlastností všech podobných
agregátů je náchylnost k přehřívání,
tím spíše, žijete-li a jezdíte v sluncem bohatě dotovaných pouštních
silnicích Arizony. Al sice motor nikdy
„neuvařil“, ale mnohokrát se stalo, že
ručička teploměru vylezla až tam, kde
normálně neměla co dělat. Al musel začít s protiopatřeními: namísto
sériového diferenciálu (8,5“) použil
devítipalcový speciál Currie, a tím

Plymouth Satellite HT Coupe 1965
Koncepce: motor vpředu podél, pohon zadních kol * Karosérie: ocelová samonosná, dvoudveřové pětimístné HT kupé (bez středového sloupku) * Motor: benzínový V8-OHV Commando (RB big-block),
základní objem 440 cu.i., po přestavbě 510 cu.i. (8.357 cm3), kompresní poměr 10:1, klikovka Stroker, vačková hřídel Mopar Performance, hliníkové hlavy Indy, sání Cross-Ram,
dva čtyřkomorové karburátory Edelbrock, tovární výfukové svody RAM, olejová vana
Milodon, elektronické zapalování, třířadý hliníkový chladič U.S. Radiator, výfuky podle
Max Wedge včetně záklopek * Převodovka: automatika TorqueFlite, diferenciál Currie 9“, koncový převod 3,08:1 * Přední náprava: nezávislé zavěšení, odpružení
pomocí podélných zkrutných tyčích, teleskopické tlumiče, příčný stabilizátor * Zadní náprava: tuhá na podélných listových pružinách, teleskopické tlumiče * Brzdy: SSBC Performance Brakes na všech kolech * Kola:
American Racing „Torq Thrust II“, 8x15 * Pneumatiky: BF
Goodrich „Radial T/A“ 255/70 x R15
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Dvoupalcové duální výfuky jsou zdařilou replikou původních
závodních Max Wedge

změnil koncový převod z 3,54
na 3,08:1. Na zadní kola instaloval
kotoučové brzdy SSBC, které se už
osvědčily na přední nápravě. Tahle
opatření skutečně pomohla, nové brzdy přinesly mnohem lepší deceleraci,
ale Al byl pořád ještě nespokojený.
Tady už dílčí inovace nepomohly, jediné možné řešení spočívalo v zásahu
do chladícího systému. Zvýšení objemu chladící kapaliny na pět galonů
(18,9 litru) umožnil nový třířadý hliníkový chladič U.S. Radiator, opatřený
patnáctipalcovým větrákem. Al jej
navíc doplnil vlastnoručně zhotoveným krytem na usměrnění proudu
vzduchu. Práce a investice se vyplatily. Chladič Plymouthu se teď mohl vy-

smívat úporným snahám sálající žluté
hvězdy a držel se v rozmezí předepsaných hodnot. Samotný Al přiznává,
že ani jeho manuální zručnost tady
nepomohla, odborné zásahy a poradenství přenechal Mitchi Connettovi
z kalifornské firmy Mitch´s Hot Rods.
Poslední velkou úpravou bylo posazení Plymouthu na efektní litá kola American Racing Torq Thrust II o rozměru
8 x15“.
Alu Jensenovi se podařilo postavit
rychlý a spolehlivý Street Cruiser, navíc se vešel do předem stanoveného
rozpočtu. Tím, že sehnal celkem tři
kompletní vozy, mohl dát dohromady
všechny potřebné a mnohdy obtížně
dosažitelné díly, aniž za ně musel za-

Každý Satellite se honosil hliníkovou lištou mezi koncovými
svítilnami. Tuhle „extrovku“ neměl žádný běžný Belvedere

platit horentní sumy. Navíc všechno,
co nepotřeboval, ještě výhodně prodal, nic nepřišlo nazmar a Al mohl získané prostředky vložit zpět do svého
projektu.
Jak asi sami tušíte, stal se světlemodrý Plymouth ´65 Alovým favoritem,
a to i v kontextu celé jeho rozsáhlé kolekce. To je i jeho hold neznámému silničnímu rváči a majiteli stejného typu,
který tolik ovlivnil Alův život.
Tak fajn, Ale Jensene, provedl jsi to
znamenitě! Trvalo ti to sice skoro celý
život, ale o to víc radosti teď zažiješ.
A o to tady přece jde každému z nás...
Text & Foto: Jim Maxwell
Překlad: J.F.K.
Adaptace: Petr Bellinger

Al chtěl, aby jeho Satellite vypadal
stejně jako auto ze vzpomínek, takže jej
neváhal zvýšit na obou nápravách
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