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Dorothée Aurélie Marianne Pullinger

Narodila se ve Francii,
kde její otec, Charles Pullinger,
pracoval jako inženýr v továrně
na kola, 13. ledna 1894. Když jí
bylo osm, přestěhovala se celá
rodina do UK a Dorothée
získala vzdělání na
Loughborough High School na
severu Anglie. Rodina bydlela
v jihozápadním Skotsku u
města Dalry. Její otec pracoval
jako konstruktér v nejstarší
britské automobilce Arrol -
Johnston1.

V roce 1910 u této firmy začala pracovat i Dorothée jako kreslička. Po vypuknutí první 
světové války firma přešla na výrobu letadel2.

Firma Vickers zřídila pobočku na výrobu munice v Barrow-in-Furness3. V
továrně pracovaly převážně ženy, z velké části uprchlice z Francie a Belgie.
Vzhledem k tomu, že D. Pullinger hovořila plynně francouzsky, byla pověřená
vedením této pobočky. Vedla si zde velmi úspěšně a její práce byla oceněná v
roce 1920 řádem Most Excellent Order of the British Empire4.

Po válce se vrátila do Skotska do pobočky automobilky Arrol – Johnston v
Tongland, přejmenované na Galloway Motors Ltd. a stala se její ředitelkou. 
Výrobu řídila v souladu s myšlenkou, že chce vyrábět „auta od žen pro ženy“. V
továrně totiž pracovala velká převaha žen a auta měla některé prvky, které ženám
ulehčovaly řízení. O seřizovatelných sedadlech s v těch dobách ani nezdálo,
takže sedadla byla v Gallowayích vyšší a palubní deska naopak níže, což
zajišťovala menším řidičkám lepší výhled. Ruční brzda byla umístěna pohodlněji
u sedadla řidiče a ne pod palubní deskou. Auta byla (jako jedna z prvních)

1 Tato továrna vyrobila první britský automobil a k zajímavostem patří to, že zkonstruovala i speciální automobil pro 
jízdu ve sněhu a ledu. Byl určený pro první antarktickou výpravu Ernesta Shackelton na lodi Nimrod. Automobil se 
příliš neosvědčil, ale byl to první dopravní prostředek se spalovacím motorem v Antarktidě.

2 Vyráběly se zde stíhačky Sopwith Camel. Možná si vzpomenete na knížky o Biglesovi.
3 V severozápadní Anglii, hrabství Cumbria. Ve zdejších loděnicích byla vyrobená i SYGondola, inspirace pro 

hausbót kapitána Flinta.
4 Zkráceně MBA. Řád založený králem Jiřím V. 4. června 1917 k ocenění nebojových zásluh v 1. světové válce.
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vybavená i vnitřním zpětným zrcátkem. Na Galllowayích se oceňovalo, že byly lehčí a měly větší 
zavazadlový prostor než většina konkurence. I jejich čtyřválcové motory byly na tehdejší dobu 
velmi spolehlivé. Konstrukčně vycházely z licenčně vyráběného Fiatu 501. O něm už byla na 
stránkách Zpravodaje řeč5. Nevýhodou bylo, že byly o něco nákladnější než třeba konkurenční 
Morrisy či Austiny.

Jako první žena se v roce 1923 stala členkou Instituce automobilových inženýrů6.

V témže roce (1923)
se výroba Gallowayů
přesunula do Dumfries a
pokračovala až do roku
1928, kdy v důsledku
snížené poptávky byla
automobilka uzavřena.

Dorothée byla nejen
schopnou konstruktérkou
a manažerkou, ale také
nadšenou a zdatnou
řidičkou. Aby prokázala
spolehlivost aut Galloway,
zúčastnila se v roce 1924
závodů Scottish Six Days
Trials. V kategorii
automobilů byla oceněná
stříbrným pohárem7.

5 Zpravodaj 2021, zásilka 39.
6 Originální název Institution of Automobile Engineers. 
7 Hodnocení závodu je pro mě trochu záhadou. V novinách Brooklands Gazette ze srpna 1924 (s. 75) je článek o 

závodech a je uvedená výsledková listina. Stříbrný pohár získalo kromě Dorothée ještě šest dalších závodníků. 
Držitelé stříbrného poháru jsou zde uvedení první a teprve za nimi jsou uvedení držitelé zlatých a stříbrných 
medailí (opět vždy několik závodníků).
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V roce 1924 se vdala za Edwarda Marshalla Martina (1895–1951), tehdy lodního hospodáře 
na SS8 Naldera. Měli spolu dvě děti, Yvette (1926) a Lewise (1931). Po ukončení výroby 
Gallowayů manželé založili White Service Steam Laundry Ltd. (parní prádelnu) v Croydonu. Firma
se postupně rozšířila na 17 poboček a fungovala až do roku 1946, kdy ji Dorothé a Edward prodali.

V roce 1940 využila své zkušenosti z první světové války u firmy Vickers. Zabývala se 
náborem žen do závodů na výrobu munice pro skupinu podniků lorda Nuffielda.9

Od téhož roku působila jako jediná žena v odborné skupině pro průmysl při Ministerstvu 
výroby10.

V roce 1947 se s manželem přestěhovali do Guernsey, kde roku 1950 založili prádelny 
Normandie Laundries.

Dorothée Pullinger zemřela 28. ledna 1986 ve věku 92 let. Byla (a zůstává dodnes) jediným 
konstruktérem, který navrhoval auta se zvláštním zřetelem na ženy a dokonce zavedla jejich 
sériovou výrobu. V roce 2012 byla zvolena do Síně slávy skotských inženýrů11.

Díky mezinárodní spolupráci se podařilo shromáždit dost bohatý obrazový doprovod. Do 
textu už by se další obrázky vkládaly obtížně, takže je máte na konci jako obrazový dodatek.

Historický snímek závodu v Tongland. Povšimněte si sloupků na obvodu ploché střechy. Nesly síť, která bránila ztrátám
tenisových míčků – na střeše byly pro potřebu zaměstnanců dva kurty. Kromě tenisu se ženy s podporou továrny

zabývaly i dalšími sporty. Měly fotbalové a hokejové družstvo.

8 Pro ty, kteří nemají naše starší časopisy, kde jsme zkratky před jmény lodí probrali dost důkladně, připomínám, že 
SS znamená steam ship, tedy paroloď. SY v poznámce 3 znamená steam yacht, tedy parní jachta.

9 Vlastním jménem William Richard Morris, zakladatel automobilky Morris Motors Ltd. Připomeňme zde, že Morris 
Oxford „Bullnose“ je jedním ze žhavých kandidátů na vzor pro románovou Hadimršku.

10 Je zajímavé, že již v roce 1940 se skupina zabývala i plánováním přechodu výroby na mírovou a poválečným 
rozvojem průmyslu.

11 Originální název Scottish Engineering Hall of Fame.
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Závod v Tongland v současnosti. Architetonicky připomíná stavby ve Zlíně

Soustružna
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Práce na frézce

Dobový náborový inzerát hledající pro továrnu v Tongland  pracovnice

5



Amazonky 1 2022

Galloway v Riverside muzeu v Glasgow12 (vlevo)  Zvětšený emblém z masky chladiče (vpravo).

Další dochovaný Galloway 10/20. Vozů Galloway se dochovalo málo, odhaduje se, že jich dnes existuje jen kolem
patnácti.

12 V Revrside muzeu je toho zajímavého spousta, určitě se k němu (asi víckrát) na stránkách Zpravodaje vrátíme.
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Inzerát na čtyřsedadlový Galloway.

Závod v Dumfries.

Jak už jsem se zmínil, tento článek dostáváte jedině díky mezinárodní spolepráci. Na tomto 
místě děkuji Winifred Wilson, knihovnici TARSu za upozornění na zajímavé téma a poskytnutí 
několika obrázků. Poděkování patří i Nielovi ???, který svolil publikovat historické fotografie ze 
své sbírky.

čfk
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