
Eliška Junková 
 
 

Eliška Junková (její dív�í jméno bylo Alžb�ta Pospíšilová) se narodila 16. listopadu 1900 
v Olomouci  jako šesté z osmi d�tí, její otec byl záme�nický mistr. Milovala kv�tiny, zví�ata a 
jejím snem bylo cestování po sv�t�, a tak se jejím zájmem staly jazyky, které se u�ila velmi 
lehce.  

Po dokon�ení školy  (kombinace rodinné  a  obchodní školy), to jí bylo 16 let, nastoupila do 
nov� z�ízené filiálky Pražské úv�rní banky, jako korespondentka. Vedoucím této pobo�ky byl 
�en�k Junek (1894 – 1929). Když byl asi po p�l roce pov��en úkolem otev�ít další pobo�ku 
banky v Brn�, vzal si sebou n�kolik osv�d�ených  pracovník� z Olomouce a mezi nimi byla  i 
ona. V Brn� se  v�novala po práci i nadále studiu jazyk� a zapsala se i do Janá�kovy hudební 
školy.  

Automobil poprvé �ídila ve dvaceti letech, o rok pozd�ji získala i v�d�í list jako jedna 
z prvních žen  (primát pat�í  O. Procházkové v roce 1905). V roce 1922 se za �. Junka 
provdala a dostala sv�j první v�z Fiat 501. Pro� se jí �íká Eliška a ne Alžb�ta ?  �eská 
Alžb�ta je v jiných jazycích Elisabeth a d�v�rná zkratka zní Eli, Eliza. Tak jí všichni v 
zahrani�í �íkali. Z toho vznikla �eská Eliška a toto oslovení si p�ivezla i  dom�.  

Junkovi v �íjnu 1922  na pa�ížském autosalonu koupili p�ímo od  Ettore Bugattiho  závodní 
v�z  typ 29/30 GP (osmiválec OHC,  79 kW). Tento speciál dostal sv�tlomety a  pražskou 
SPZ, umož�ující b�žný provoz.   

B�hem šesti let si pak Junkovi koupili osm nejlepších závodních voz� té doby, v p�ípad� 
legendární Bugatti 35B dokonce jako první na sv�t�. Vzhledem k vysokým daním a cl�m 
p�ejížd�la v�tšina bugatek mezi Prahou a Molsheimem „po ose“ a pod záminkou opravy se po 
p�eražení výrobních �ísel na shodné doklady vracely modern�jší typy. Jedno výrobní �íslo 
m�ly postupn�  t�i Junkovy bugatky. 

 

 



Do závodního vozu poprvé usedla v roce 1923 jako spolujezdec, sv�j první samostatný závod  
jela 7. 9. 1924 na trati Lochotín – T�emešná, kde také získala své první vít�zství v kategorii 
sportovních voz�.. Se svým Bugatti 35 dominovala i ve slavném závod� do vrchu Zbraslav - 
Jílovišt� v roce 1925, následující rok zajela v témže závod� nejrychlejší �as a jako první žena 
na sv�t� vyhrála mezinárodní závod v absolutní klasifikaci.  

Velmi brzy byla známá jako technicky vyt�íbená jezdkyn�, která používá hlavu místo fyzické 
síly. Ješt� v témže roce  skon�ila druhá ve své t�íd� v nejt�žším závodu do vrchu 
Klaussenpass ve Švýcarsku. 

Jejími  nejúsp�šn�jšími lety byly roky 1927 a 1928, kdy zvít�zila ve své t�íd� na 
Nürburgringu (1927) a byla úsp�šná na náro�ném sicilském závod� Targa Florio. Tra� tohoto 
závodu m�la v�tšinou šotolinový povrch a  okruh dlouhý  108 km s výškovým rozdílem p�es 
900 m, na kterém bylo asi 1500 zatá�ek, se jel p�tkrát. . V roce 1927 projela první kolo jako 
4., ve druhém odpadla pro poruchu �ízení.  

Do ro�níku 1928 vstupovala na špi�kovém kompresorovém Bugatti 2,3 l .  Po prvním kole 
byla �tvrtá, až do �tvrtého okruhu nebyla horší než druhá.. V pátém kole se na trati objevily  
balvany, které zp�sobily defekt pneumatiky a podstatnou ztrátu �asu. P�esto dojela na pátém 
míst� v �ase 7:27:40 hod., jen 8 minut za vít�zem. Získala t�i poháry: za nejrychlejší druhé 
kolo, za nejlepší amatérský výkon a dámskou cenu. Dodnes jde o nejlepší ženský úsp�ch 
v nejvyšší automobilové kategorii. 

V �ervenci  1929 její manžel na okruhu Nürburgring havaroval a zabil se. Po jeho smrti se 
p�estala v�novat závod�ní aktivn�. Rozhodla se nyní uskute�nit svou vysn�nou cestu na 
Cejlon. Ettore Bugatti ji k tomu poskytl v�z a požádal ji, aby prozkoumala možnosti exportu 
jeho voz� do Indie. Po návratu se zapojila do organizace motoristického života.  

Spolupracovala s �eskoslovenským automobilovým klubem, který za�al s nástupem 30. let 
p�ipravovat v Brn� �eskoslovenskou cenu, známou jako Masaryk�v okruh. Pomohla získat 
pro start p�ední sv�tové závodníky (jako byl Chiron a další), byla známá svými organiza�ními 
schopnostmi, plnila i roli tlumo�nice, nebo� um�la n�mecky, anglicky, francouzsky a italsky. 
 
Ale aby se uživila, musela vstoupit do obchodního podnikání. V r. 1933 za�ala firma Ba�a 
vyráb�t pneumatiky i pro osobní automobily a byla ji nabídnuta pozice ve vedení prodejního 
úseku dodávek pneumatik továrnám, velkým podnik�m a centrálním ú�ad�m. V oboru z�stala 
až do d�chodu, i když nechyb�ly nabídky k výhodným zm�nám. Po znárodn�ní pracovala v 
gumárenském pr�myslu a pak na ministerstvu chemického pr�myslu.  

P�estože byla ve sv�t� motorismu i mnoho let po skon�ení závodní kariéry velmi ct�ná a 
uznávaná, po zm�n� režimu až do r. 1964 jí nedovolili z �eskoslovenska v�bec vycestovat. I 
tak jí bylo ud�leno nejvyšší dosažitelné mezinárodní vyznamenání: �estné �lenství 
Mezinárodního klubu bývalých závodník� Velkých cen - F1, ale také �ada dalších ocen�ní. 

Po válce se podruhé vdala za noviná�e Ladislava Kháse a byla v motoristickém hnutí stále 
�inná. Zem�ela ve v�ku nedožitých 94 let, 5. ledna 1994. Na budov� Švédského 
velvyslanectví v Praze,  kde bydlela, má pam�tní desku. 



 

Nejúsp�šn�jší žen� za volantem závodních voz� v historii byl in memoriam ud�len Granátový 
odznak, nejvyšší �estné vyznamenání pro reprezentanty motoristického sportu v �R, které od 
roku 1995 ud�luje prezídium Autoklubu �eské republiky (A�R). V anket� o �eského 
automobilového a motocyklového jezdce století se umístila v kategorii automobilového sportu 
na druhém míst� hned za p�tinásobným vít�zem Rallye Pa�íž - Dakar Karlem Lopraisem. Od 
roku 1992 se ud�luje cena Elišky Junkové pro nejlepší �eskou ženu za volantem. 
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