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Světová premiéra zrestaurované studie autonomního vozu 

z 50. let Golden Sahara II s pneumatikami Goodyear 

Společnost Goodyear a muzeum Klairmont Kollections představují na ženevském 

autosalonu International Motor Show 2019 zrestaurovaný vůz Golden Sahara II 

s průhlednými pneumatikami 

Společnost Goodyear ve spolupráci s muzeem Klairmont Kollections přiváží na mezinárodní 

autosalon v Ženevě unikátní zrestaurovaný model. Kultovní upravené vozidlo padesátých 

a šedesátých let Golden Sahara II představovalo jeden z prvních konceptů autonomních vozidel. 

Bylo vybaveno zářícími průhlednými pneumatikami, které pro ně na zakázku vyrobila společnost 

Goodyear.  

„Padesátá a šedesátá léta byla pro společnost Goodyear obdobím intenzivní inovace. 

Spolupracovali jsme s průkopníky mobility ve všech oblastech, od průzkumu Měsíce až po 

pozemní rychlostní rekordy,” říká Henry Dumortier, viceprezident společnosti Goodyear Europe 

pro osobní pneumatiky. „Spolupráce společnosti Goodyear na projektu Golden Sahara II byla také 

prvním krokem při formování budoucnosti autonomní mobility.”  

Golden Sahara, kterou vyvinul Jim Street a legendární designér zakázkových vozidel George 

Barris, sloužila i pro testování nových elektronických systémů. Zrychlování, aktivaci brzd a řízení 

se v ní ovládalo řídicím systémem s ovládací pákou inspirovanou kniplem letadla. Byla také 

vybavena automatickým brzdovým systémem, který k detekci potenciálních překážek v dráze 

vozidla využíval snímače. 

Pneumatiky vozu vyvinula společnost Goodyear a k jejich výrobě využila průsvitný druh 

syntetického kaučuku s označením Neothane. Díky vnitřnímu osvětlení se mohly pneumatiky 

i rozsvěcovat. To vše bylo součástí širšího výzkumu společnosti Goodyear zaměřeného na 

možnosti výroby pneumatik, které by mohly přispět ke zlepšení viditelnosti za zhoršených 
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povětrnostních podmínek, a případně fungovat při každém sešlápnutí brzdy také jako brzdová 

světla.  

„Golden Sahara II je jedinečný vůz a důležitá součást americké motoristické historie,” řekl Larry 

Klairmont, zakladatel a vlastník muzea 300 klasických a zakázkových vozidel Klairmont 

Kollections v Chicagu (Illinois). „Já i můj tým jsme hrdí na to, že jsme se spojili se společností 

Goodyear a vrátili toto kultovní vozidlo na mezinárodním autosalonu v Ženevě zpět do života.”   

V době své největší slávy procestovala Golden Sahara II celé Spojené státy, objevovala se 

v televizi i ve filmu. Dalších padesát let pak stála v garáži, než ji muzeum Klairmont Kollections 

v květnu roku 2018 odkoupilo od společnosti Mecum Austions.  Ve spolupráci s další chicagskou 

společností Speakeasy Customs a Classics ji pak zrenovovalo a nyní ji představuje v Ženevě na 

čtyřech nově vyrobených průhledných pneumatikách Goodyear.  

„Je to pro nás opravdu čest, že jsme se mohli zase stát partnerem projektu Golden Sahara II," 

dodal Dumortier. „Objevy a inovace tvořily v Goodyearu vždy samou podstatu naší práce. Práce 

na projektech, jako je Golden Sahara II nebo studie pneumatik, které předvádíme v Ženevě, nám 

dává příležitost dále rozvíjet naši představivost a nalézat možné výrobky a služby pro 

budoucnost.”  

O společnosti Goodyear  

Goodyear je jedním z největších světových výrobců pneumatik. Společnost zaměstnává přibližně 64 tisíc pracovníků a 

své výrobky vyrábí ve 48 závodech v 22 zemích světa. Dvě inovační centra – Akron v Ohiu a Colmar-Berg 

v Lucembursku – usilují o rozvoj nejmodernějších výrobků a služeb, které stanovují technologické a výkonnostní 

standardy pro celé odvětví. Více informací o společnosti Goodyear a jejích produktech najdete na 

https://www.goodyear.eu/corporate_emea/.  

Další fotografie jsou k dispozici v našem online tiskovém středisku http://news.goodyear.eu.  

Můžete také sledovat náš twitterový účet @Goodyearpress nebo vstoupit do naší skupiny ThinkGoodMobility na 

LinkedIn.  
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Klairmont Kollections je soukromé muzeum v Chicagu. Nedávno bylo otevřeno pro veřejnost a v expozicích o rozloze 

100 tisíc čtverečních metrů představuje 300 nejrozmanitějších vozidel od vozů z přelomu století až po jedinečná 

historická vozidla, jako Golden Sahara II. S přilehlým soukromým prostorem pro pořádání akcí až pro 250 hostů je  

Klairmont ideálním místem pro milovníky automobilů, pro zájezdy a pro firemní akce.   

Web stránky www.klairmontkollections.com  

Twitter: @klairmont_kars   

Informace: info@klairmont kollections    
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