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REPORTÁŽ Z NEJZAJÍMAVĚJŠÍHO HŘBITOVA AUT VE ŠVÝCARSKU
(tomuto fascinujícímu místu jsme věnovali pozornost již ve FullSize č.2)

V jedné odlehlé švýcarské vsi pokojně podřimují vstříc věčnosti stovky oldtimerů. A přece se poslední den 
tohoto hřbitova veteránů už nezdá být tak daleko.
Je těžké, soustředit se na „cestu“. Zakopávám 
o pneumatiky, perfektně maskované hustými 
trsy trávy. Slunce vrhá příjemné intimní 
světlo na zbytky starých laků; béžový, světle 
modrý, oranžový, metalický zelený, mezi tím 
rez ve všech odstínech a formách.
     Mé oči neuvěřitelně putují přes nekonečné 
řady….. aut? Hromad šrotu? Nebo jak to lze 
nazvat? Putují dále k Franzovi Messerlimu a s 
němým úžasem žebrají o nějaké vysvětlení: 
„Zatraceně, jak se to sem všechno dostalo?“
     Neodpovídá, jdeme tedy dále. Kvůli 
hustě zaparkovaným „rezavým altánům“ se 
dostáváme do slepé uličky a zastavujeme 
před jakýmisi obřími americkými sáněmi, 
nějakým Cadillacem, vyvolávajícím v mé 
mysli atmosféru starých fi lmů z padesátých 
let, Rock‘n Roll, Drive-in kina, Beach Boys.
     Šplháme na blatník, s temným třaskáním 
se nadobro bortí kapota tak, že z toho až 
cítím jemné mrazení v zádech. Ale co, v 
následujících dnech odhodím zábrany a 
ještě jednou či vícekrát na tyto kovové 
kreatury vystoupám, přirozeně s přiměřenou 
opatrností, ač mi to připadá skoro jako 
hanobení mrtvol. Musí jich být stovky, co tu 
odpočívají v pokoji, čekajíce na svůj poslední 
den: Pozůstatky dávných časů, tehdejší pýchy 
svých majitelů, objekty zbožně uctívané, 
dnes zapomenuty a z paměti vymazány.
     Stojíme mlčky několik minut na okraji tohoto 
zvláštního hřbitova a já si užívám slunečního 
ticha skoro hmatatelně se vznášejícího nad 
krajinou. Poté začíná Messerli s krátkým 
vyprávěním o historii tohoto zakletého místa: 
„Můj otec se nechtěl s ničím rozloučit, neboť 
byl pravý sběratel. Auta, motocykly – měl ze 
všeho radost. Byly jeho život.
     Všechno to začalo v roce 1933: Walter 
Messerli vedl v Berner Oberlandu (oblast 
ve švýcarském kantonu Bern - pozn. 
překladatele) autodílnu a autovrakoviště. 
Obchodovalo se se vším, co tato doba 
umožňovala, a že toho nebylo příliš. Vše bylo 
zužitkovatelné, talent pro improvizaci byl 
jednou z nejpožadovanějších vlastností.

     V této době bylo sotva dost peněz k 
dispozici. Také nebylo možné, tak jednoduše 
auto získat, protože tehdy měla auta 
opravdu ještě velkou cenu. Bylo jen pár lidí, 
kteří si ho mohli dovolit – řezníci, hostinští, 
salašníci. Všichni ostatní cestovali vlakem 
nebo pěšky. A těchto pár aut bylo používáno 
až do té doby, dokud už nebyla absolutně 
schopna provozu a teprve poté je mohl můj 
otec koupit“, vzpomíná Franz Messerli na 
vyprávění svých rodičů.
     „Co vše se s tím potom dělalo, si dnes 
už nikdo ani představit neumí. Tak například 
se u nějakého auta odřízla záď, zhotovila 
dřevěná konstrukce a zabudovala druhá 
převodovka. Pak na to přišly dozadu jiné 
pneu – no a byl hotový traktor. Někdy v tom 
byl osmiválec nebo dokonce dvanáctiválec, 
pak se to muselo všelijak zaplombovat, aby 
ta věc nelítala jako čert.
     V období po druhé světové válce až 
do pozdních padesátých let byly obvyklým 
dopravním prostředkem „malých mužů“ 
motocykly, teprve pak se silnic zmocnilo 
auto. V tu dobu přišel na trh Brouk a podobná 
levná auta, která si i normální smrtelník mohl 
dovolit. Automobil se jednoduše prosadil.
     Člověk byl rád, když pak mohl motorky 

nebo stará auta někde odstavil. A poněvadž 
byl můj otec milovník všeho, co se pohybovalo 
a co ještě navíc mělo motor, dával vše co 
sehnal na stranu. Proto všechen tento 
materiál stále existuje, nikdy se totiž nemohl 
s ničím rozloučit. To z něj udělalo jakéhosi 
odpadlíka. Všichni se mu vysmívali a ptali se, 
co to tu shromažďuje za hnůj, že z toho tak 
jako tak nemá nic cenu. 
     Dalekosáhle nedotčeně zapadá tato 
automobilová země Šípkové Růženky do kraje 
den po dni, rok po roce. Jen soustředěný 
pozorovatel je schopen si z dálky, z vrcholků 
okolních hor, všimnout malého cypřišového 
háje, tmavě zbarveného chomáčku na jedné 
z rozsáhlých luk, vládnoucích zdejšímu 
údolí.
     Messerli není schopen přesně říci, kolik aut 
zde před desetiletími nalezlo svůj klid –  250, 
300… snad. Ojedinělé z třicátých let, většina 
ze čtyřicátých a padesátých a k tomu ještě 
několik modelů z šedesátých let. Dvě velké, 
z podélné strany otevřené haly poskytují 
téměř stu vyvolených ochranu alespoň 
před deštěm a sněhem. Pod silnou vrstvou 
prachu v pološeru podřimují, čekajíce na to, 
že jednou budou kýmsi polibkem probuzeni 
- téměř dokonalá pohádková atmosféra. 
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Celé hodiny se zas a znova potloukám kolem 
tohoto dojemného pohřebiště veteránů, 
tohoto tajuplného místa, které již asi nebudu 
schopen opustit. Déšť minulé noci proměnil 
prostředí, mech na autech a stromech září v 
neskutečně syté zelené barvě.
     Tmavá, nízko visící mračna navozují 
pochmurnou, skoro hrozivou atmosféru, 
která nemá pranic společného se slunnou 
melancholií předchozích dnů. Opatrně se 
pohybuji terénem, ve kterém, jak se zdá, se 
čas zastavil již před nekonečně lety.
     Staženými okny a otevřenými dveřmi 
zvědavě nakukuji do vnitřků, které skýtají 
smutný dezolátní dojem – visící cáry hadrů, 
pavučiny, poničené přístroje, rozlámané 
řadící páky a volanty. Voyeuristické pohledy, 
snažící se vypátrat příběhy, které zde zůstaly 
skryty a v  předešlých desetiletí upadly v 
temnotu zapomnění.
     89-letá „mamá“ Messerli je, co se starých 
časů týče, doslova kráčející encyklopedie. 
Vzpomíná si, jak si její, v roce 1986 zemřelý, 
manžel mnoho let pohrával s myšlenkou, 
zřídit automuzeum. Jenže v té době byl velký 
problém s úřady, když šlo o stavební povolení 
a tento nápad byl záhy pohřben. Snad toto 
také odpoví na nutně se vynořující otázku, 
jak mohlo dojít k tomu, že stovky starých, ze 
současného pohledu ceněných aut, zůstaly 
samy po dlouhá desetiletí vystaveny nepřízni 
počasí. Plány na stavbu muzea vyvolaly 
nepřekonatelný odpor, neboť tehdy ještě 
nebyl o starší auta naprosto žádný zájem.
     Jako opravdový sběratel nemohl přenést 
přes srdce pohled na auta končící v lisu na 
železný šrot. Někdy uprostřed sedmdesátých 
let ze zdravotních důvodů téměř úplně 
skočil s prací s auty a motocykly a předal 
podnik svému synovi Franzovi. I přes to, že 
celodenní práce na vrakovišti mu zabírala 
téměř veškerý čas, všechny své oldtimery 
si ponechal po celou dobu. Pokoj a klid 
spících klasik byl od oněch dob jen zřídka 
kdy narušen.
     Zda by rozpadlé poklady Franze 
Messerliho přetrvaly další desetiletí či snad 
dokonce přežily jeho samého, bylo dlouho 
ve hvězdách. Ale nyní to vypadá, že jakoby 
byl poslední den pro jeho veterány na dosah 
ruky: Příslušné úřady vydaly rozhodnutí, 
které by mohlo život Messerliho radikálně 
změnit.
     Z nařízení vyplývá, že by veškerá auta z 
volných ploch měla zmizet – jak ze současného 
vrakoviště, tak všechny veterány. Zemina 
z celé plochy musí být do hloubky jednoho 
metru odtěžena a sanována. Pro pokračování 
jeho práce, tedy vrakoviště, bude nutné 
uskutečnit jeho přestavbu podle platných 
předpisů k ochraně životního prostředí.
     Celkové náklady odhaduje Franz Messerli 
na několik milionů švýcarských franků. 
Myšlenky na to, že rozhodnutí by mohlo pro 
jeho veterány znamenat konec k lisu na šrot, 
se zatím snaží potlačit.
     Jednou z příčin tohoto již delší dobu trvajícího 
konfl iktu je ve skutečnosti to, že zdejší 
oblast je využívána převážně zemědělsky. 
Vzorky zdejší půdy měly vykazovat rozsáhlé 
znečištění, jehož jediným možným původem 
mělo být právě vrakoviště. Výtka, kterou 
Franz Messerli přinejmenším pro část svého 
pozemku odmítá: „Co se starých aut týká, 

nemám doopravdy žádné špatné svědomí. 
Tam, kde nyní stojí, už životní prostředí 
nepoškozují. Poněvadž mají vypuštěný olej a 
nic jiného z nich vytékat nemůže, neboť vše 
je za ta desetiletí dávno vyschlé, nemůže se 
teď už stát vůbec nic.“
     Areál s rezivějícími veterány se v průběhu 
času přetvořil v jeden organický celek. 
Mnohá auta jsou zde náležitě zakořeněna, 
zapadlá do rostlinami rozbujelé půdy. Tato 
desetiletími utvořená atmosféra dává tomuto 
místu nepopsatelný půvab.
     „Příroda zapracovala tak, aby už člověk 
neměl moc co změnit“, je si jistý majitel. 
„Myslím, že je to také jedna z možností, jak 
vše předat další generaci. Svědčí to o tom, 
jak čas a příroda nad těmito auty vládne. Za 
sto let z nich už opravdu moc nezbude, v 
podstatě jen hromady šrotu, víc nic.“
     Naposledy se procházím mezi stmívajícími 
se krasavicemi. Ač v politováníhodném 
stavu, stále z nich ještě vyzařuje majestátní 
hrdost – jako by o zvláštním charakteru své 
existence věděly.
     V myšlenkách již slyším ten hysterický 
nářek všech těch, kteří před klasickými 
veterány, obvykle naleštěnými a originálně 
zrestaurovanými padají na kolena a přitom 
pravděpodobně o nějakém takové dobrém, 
starém a vysněném celý čas tak touží.
     Snad by měl být člověk Waltru Messerlimu 
vděčný za to, že ne vždy dělal to, co bylo 
na každém jiném vrakovišti považováno za 
naprosto normální: celý krám rozebrat a 
poté sešrotovat.
     A snad by to mělo být považováno za 
šťastnou náhodu, že syn dědictví svého 
otce převzal a tak nakonec zachoval místo, 
které ve své strašidelné osamělosti vytváří 
okouzlující kontrast k čiré jednotvárnosti 
světa dnešní doby. Dost dobře je ovšem 
možné,  že tyto zesnulé veterány již dlouho 
vstříc věčnosti podřimovat nebudou.




