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Čtvrtstovka Občasníků
za 7 let

ÚVOD.

Vážení čtenáři ,
jak jste si všimli, tak toto
jubilejní číslo (v pořadí již 25.)
znamená taky 7 let práce naší
redakce. Za tu dobu prošel Občasník
několika změnami, a to hlavně ve
způsobu jeho publikování. Zkraje to
byla
spolupráce
s Tomášem
Borovcem a Občasník byl součástí
řekněme
původních
stránek
Skútrklubu. Na toto období zůstala
ještě jedna památka, a to tím, že
Tomáš dosud používá slovo Občasník
ve svých internetových adresách.
Žádal jsem ho již o změnu, protože
takhle kazí dobré jméno Občasníku,
ale vy, kdo ho znáte, si asi umíte
představit, jak příjemné jednání je
s ním a jak mi asi vyšel vstříc .
Ve chvíli, kdy se rodina
Borovců
rozhodla
rozvázat
se
Skútrklubem přátelské vztahy, musel
jsem Občasník převést do jiné
domény, kde zatím vše funguje
relativně bez problémů, i když je třeba
kvůli nedostatku místa starší čísla
průběžně odmazávat. Z těchto důvodů
jsem vám i v minulém čísle nabídl
možnost získání archivu všech čísel
Občasníku na CD. I když to nebyl můj
nápad, ale požadavek některých

čtenářů, tak se zatím přihlásil jen jeden
zájemce. To je další příklad toho, že
každá iniciativa musí být po zásluze
potrestána – v tomto případě naše
zbytečná práce.
Jak si přečtete později, měl
jsem pro vás
připraveného ještě
takového skoro „sólokapra“, ale opět
byla moje iniciativa potrestána, takže
vás nanejvýš mohu odkázat na článek
v jiném časopise, který opět mluví o
skútru jako o „praseti“, a to jsem já
rozhodně nechtěl.
Je zima, a tak zase naše
motorkářská okurková sezona. Takže
zavzpomínáme na léto, připomeneme
si vánoční čas a podíváme se, co nás
čeká v tomto docela zlomovém roce

(díky platnosti nových zákonů).

CO SE STALO od minule

Tak to vlastně ani nevím. I
přes různé sliby a interpelace na
nejvyšších místech jsem zatím na
oficiálních
stránkách
Skútrklubu

nenašel
informace
z pravidelných
měsíčních sedánků brněnské části
Skútrklubu. Takže se musíme zatím
spokojit s tím, že se na nejvyšších
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místech Skútrklubu šušká, že jarní sraz
zase bude. Jediné, co je jisté, je to, že
se opět konalo tradiční předvánoční
posezení
v restauraci U čápa.
Tentokrát jsme dostali najíst i napít,

takže všechno proběhlo hladce a vy se
můžete podívat na pár fotek. Dokonce
se na nás přišel podívat i kamarád
Mirek, který utrpěl před časem úraz,
ale už se zase na nás smál.

CO JSME DĚLALI
Jak už jsem psal, tak
informovanost
napříč politickým
spektrem ve Skútrklubu není nejlepší
(mám tím na mysli tu vzdálenost mezi
Brnem a zbytkem naší krásné vlasti),
tak mohu psát jen o tom, co jsem dělal
já, popř. nějaké informace z nejbližšího
okolí.
S vervou sobě vlastní jsem se
pustil do renovace skútra, který by měl
být v konečné fázi vybaven motorem
250. No a tak jsem se nad tou

zástavbou tohoto motoru začal trochu
zamýšlet a uvědomil si, že převodové
poměry se u motocyklů s motorem 175
a 250 liší, a tak jsem se pokusil
propočítat převodové poměry a převod
pro náhon tachometru pro tuto
variantu. Sice jsem svoje snažení
zveřejnil na internetových stránkách
Skútrklubu, ale myslím, že pro trvalé
zdokumentování nebude na škodu
vložit tyto moje výpočty i na stránky
Občasníku.

Převody pro Čezetu 250.
Určitě není žádným tajemstvím,
že v mnoha Čezetách jsou dnes
motory s obsahem vyšším, než bylo
původních 175 cm3. Jednak je to dáno
buď několika výbrusy na původním
motoru, ale v mnoha případech jsou do
karoserie zastavěny motory ČZ 250 typ
455, které mají s původním motorem
stejně velký blok a liší se prakticky jen
velikostí válce.
Není také tajemstvím, že vzhledem
k potřebě většího výkonu motoru
(Druzeta, rikša) byly ve Strakonicích
tyto skútry zkoušeny, avšak nakonec
k jejich
výrobě
nedošlo,
jednak

z důvodů velkých vibrací, jednak kvůli
slabému podvozku (brzdy apod.) a
jednak také kvůli zastavení vývoje a
výroby skútrů Čezeta všeobecně.
Stavím teď takového skútra, a tak mě
napadlo podívat se trochu blíž na
problematiku převodů, abych věděl,
kolika zubové kolečko mám použít
popř. jaký zvolit převod tachometru,
aby byl údaj co nejvěrohodnější.
Vyhledal jsem proto některé údaje
v technických popisech motocyklů ČZ i
skútrů Čezeta, změřil si kola a začal
počítat. A co se stalo? Docela mi to
začalo vycházet a pasovat na uvedené
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hodnoty, a tak jsem se rozhodl, že se
s vámi o svoje propočty podělím.
Všechny
důležité
hodnoty
jsou
ČZ
typ
pozn.
převod primární
sekundární
předloha
4.přev.stup.
celkový
rychlost při 4700 ot.
max. rychlost dle TP
počet ot. při 60 km/h.
převod tachometru

ČZ 125
453
[zuby]
[zuby]
[zuby]
[poměr]
[poměr]
[km/hod]
[km/hod]
[1]
[zuby]
[poměr]

na tachometru

[1]

v následující tabulce, já se je ještě
pokusím trochu objasnit.

ČZ 175 ČZ 250 ČZ 175 ČZ 175 ČZ 175 ČZ 250 ČZ 250 ČZ 250
450
455
502
505
502
502
502
502
s Druzetou

rikša

40/21
47/14
1
6,4

40/21
47/16
1
5,59

40/21
47/17
1
5,26

40/21
40/15
1
5,08

40/21
40/14
1
5,44

40/21
24/14
27/13
1
6,78

40/21
40/17
1
4,48

40/21
40/18
1
4,23

40/21
40/19
1
4,01

80
80

95
95

101
105

84
83

78
77

63
65

95
-

100
-

106
-

3514
4/13
3,25
60

2967
4/11
2,75
60

2792
4/10
2,5
62

3370
4/12
3
62

3609
4/12
3
67

4498
3/13
4,33
58

2972
4/11
2,75
60

2807
4/10
2,5
62

2661
4/10
2,5
59

Porovnával jsem motocykly ČZ 125, 175
a 250, dále pak Čezetu 502 (také
s odlišným převodem předepsaným pro
provoz s Druzetou) a rikšu. Nakonec
jsem provedl výpočet pro Čezetu
s motorem 250, a to pro tři navrhované
velikosti ozubeného kola (17, 18 a 19
zubů).
Zjistil jsem, že maximálním rychlostem
uvedeným
v technickém
popisu
motocyklů odpovídají otáčky motoru
4 700 1/min. Největší rozdíl je u motoru
250, kde je rozdíl 4 km/hod (101 vs.
105), ale vysvětlil jsem si to tím, že
motor 250 dokáže zřejmě vzhledem ke
svému výkonu dosáhnout i na 4. přev.
st. vyšší otáčky.
Jenom pro zajímavost. ČZ 125 má
napsáno v technickém popisu rychlost
80 km/hod, ale v technickém průkazu
jen 72 km/hod. To je asi opačný efekt
než u motoru 250. Tady zřejmě motor
nevyvine na 4. přev. st. otáčky 4 700,
proto skutečná rychlost je oproti
předpokladům nižší.
Ale vraťme se k Čezetě 250. pro výše
uvedené počty zubů (17, 18, 19) mi
vyšly na 4. přev. st
a otáčky 4 700
1/min max. rychlosti 95, 100 a 106
km/hod. Tady je už na zvážení každého
stavitele tohoto skútra, jaký převod

použije. 17 zubů je nejdostupnější
ozubené kolo, protože je původní
z motoru 250, který jsme použili.
Další otázkou bylo použití převodu pro
náhon tachometru. Jedná se vlastně o
šnekový převod z hřídelu převodovky na
náhon tachometru. Všechny uvažované
typy (kromě rikši) mají na převodovce 4
zuby, u náhonu tachometru se počet
zubů liší podle celkového převodu, který
je ovlivněn samozřejmě nejenom
počtem zubů kola sekundárného
převodu, ale také zadní rozetou a
dynamickým obvodem pneumatiky.
Vypočítal jsem proto počet otáček
motoru při rychosti 60 km/hod.
Vzhledem k tomu, že mám z praxe
ověřeno, že u motocyklu ČZ 175
ukazuje tachometr docela přesně
(rychlost i počet ujetých km), použil jsem
tento údaj jako základní (modré okénko)
a ostatní rychlosti jsem z toho odvodil..
Jak vidíte, tak nikde nepřesahuje chyba
při rychlosti 60 km/hod
hodnotu 2
km/hod (což je kolem 3 %), jedině u
Druzety je rozdíl 7 km/hod., ovšem tady
je potřeba si uvědomit, že podle
předpisu výrobce bylo pouze měněno
ozubené kolo (14 z. místo původních 15
z.) a převod tachometru zůstal
nezměněn (výrobce deklaroval v popisu
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Druzety snížení rychlosti soupravy o cca
7%).
Vzhledem ke zjištěným skutečnostem,
jsem tedy navrhl nejvhodnější převody
pro náhon tachometru pro motor 250.
Jak vidíte, tak tomuto motoru
a
zvoleným převodům nejlépe odpovídají
převody 4/11 popř. 4/10 zubů.
Nemám k dispozici technický popis na
motocykly ČZ Sport na 19“ kolech.
Určitě by to srovnání taky
bylo
zajímavé, možná pro tyto motocykly
existují i jiné převody tachometrů, i když

teoreticky by se měly pouze lišit zadní
rozety, aby celkový převodový poměr
mezi motorem a pneumatikou zůstal
zachován. Nemám také k dispozici
údaje o dynamickém poloměru (obvodu)
kola, takže jsem si tuto hodnotu jen
nepřesně
odměřil.
Vzhledem
k výsledkům si však myslím, že tato
přesnost výpočtu je dostačující a
navržené hodnoty celkových převodů i
převodů náhonu tachometru jsou
použitelné.

Srovnávací test Čezety 200 OHC.

v Občasníku nahlédnout i do zákulisí
novinářské práce. To byla ta moje další
aktivita, o které jsem psal v úvodu a
která se obrátila proti mně.
A jak to dopadlo? Když jsem
to
měl
tak
nějak
předběžně
odsouhlasené, tak jsme to dohodli
s Mojmírem, kdo se testu účastní a
jaké skútry použijeme.. Pak se nic
delší dobu nedělo a poté nám Mojmír
sdělil, že test je hotov a článek vyjde
v Supermoto 1/2008.
Co k tomu dodat.? Článek
vyšel pod názvem PRASE NEKUŘÁK,
je trochu jednostranně zaměřený a
bohužel
postrádá
zkoušku
na
motorové brzdě, protože Mojmír byl
údajně přímo z brzdy odvolán domů na
„hlídání“.
Takže
žádný
článek
v Občasníku nebude, možná budou
časem nějaké fotky, možná…………….

Jak jste byli informováni
v minulých číslech, tak Mojmír provedl
přestavbu Čezety, do které zabudoval
poslední motor z produkce továrny ČZ,
který se montoval do motocyklů ČZ
200 Roadster v polovině 90. let. Již od
počátku tohoto projektu mi bylo jasné,
že prezentace tohoto stroje by měla
být přece jen trochu velkolepější a
honosnější než jen strohý popis
s několika fotkami v Občasníku.
A
vymyslel jsem to.
Ve spolupráci s redaktorem
časopisu
Supermoto
jsem
předpokládal uskutečnit srovnávací
test seriové Čezety 175 s Čezetou
200 OHC, samozřejmě podle možností
i porovnávací test na motorové brzdě.
Počítal jsem s tím, že si udělám svoje
fotky a kromě oficiálních výsledků
testu, který si přečtete v Supermotu,
budete mít možnost díky článku

KOUTEK pro PAv-isty

Pro tuto kapitolu se mi
tentokrát nahromadilo na redakčním
stole nějak moc podkladů, takže jako
správný hospodář, který myslí na zadní
kolečka, vám je budu trochu dávkovat
po částech.

Dnes
tedy první
dávka.
Nejdříve jeden návrh na vozík za
Čezetu, který se v několika variantách
objevil na netu. Vypadá to dobře, ale
asi toto řešení nebude z hlediska své
hmotnosti ideálním řešením.
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Tento vozík mi trochu svojí
konstrukcí (skryté kolo) připomíná
jeden starší vozík, který byl vyráběn
v 60. letech v Kovopodniku České
Budějovice. Nevím sice, jestli měl
nějaký oficiální název, ale jednou byl

na prodej pod přezdívkou „autobus“.
Když už jsme u něj, tak si neodpustím
svoji obvyklou otázku: „Nevíte někdo o
něm něco bližšího?“. Dále bychom tu
měli nový typ PAva, který by mohl být
označen asi jako PAv 40 XXL.

A na závěr této kapitoly ještě
jedna lahůdka v podobě Čezety
s připojeným dvoukolovým vozíkem, o
jehož zcela amatérském původu nelze
asi pochybovat. Na fotografii odzadu je
vidět, že měl vozík i SPZ-ku čili byl asi

opravdu legálně připuštěn k provozu.
Jenom by mě zajímalo, na jaký
převodový stupeň jezdil majitel skútra
s plným vozíkem brambor při cestě
z pole.

Teď mě ještě napadlo, že bych
mohl přidat jeden bonus. V minulém
Občasníku jsem ukázal některé
zajímavé sajdy ke skútrům. Když jsem
psal, že tomu budějovickému vozíku se

říkalo autobus, tak bych mohl připojit
další dvě sajdy v podobě autobusu, i
kfyž jsou připojeny k motocyklům a ne
ke skútrům. No a ještě navrch dvě
sajdy ke skútrům - osobní a nákladní.
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ZAJÍMAVOSTI aneb VZPOMÍNKY NA LÉTO

Už se nám delší dobu
pohybuje teplota více či méně pod
bodem mrazu, a tak vzpomínka na léto
neuškodí.
Nejprve
se
určitě

slunečné dny na pláži, kde jim hrozilo
nejen spálení kůže žhavými paprsky
jižního slunce, ale i nebezpečí, které
bychom na pláži neočekávali.

podívejme, jak naši čtenáři trávili
Teď si můžeme sice také vyjet
do
teplých
krajin,
ale
pokud
z jakýchkoliv důvodů nechceme, tak
můžeme využít v domácím prostředí

moderní techniku a léto si doma
nasimulovat. Co k tomu potřebujeme?
Vanu se slanou vodou popř. počítač a
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stolní lampu.
Kamarád Honza nám poslal
fotku z Řecka, kde brázdil místní
komunikace na enduru. V připojeném

značena
dokonce
přerušovanou čárou,
předjíždění povoleno.
vozovky bych
řekl,
že
s motocyklem
sólo je to asi i
možné.
Je
zajímavé,
že
nám
Honza
poslal i fotku
fotografky,
která ho na
cestách
v Řecku fotila.

dvojitou
a tak je
Podle šíře

dopisu upozorňuje na to, že silnice je
V minulém čísle jsem psal o
různých motosrazech, ale zapomněl
jsem na sraz sajdkárklubu, který se
konal tradičně na přelomu srpna a září
tentokrát v Křelově u Olomouce.
Cestovali jsme tam jako docela velká
parta (8 motorek, z toho 6 se sajdama)

a před cílem naší cesty jsme se ještě
zastavili u pumpy pro benzin, abychom
měli zásobu na druhý den na vyjížďku.
A tady se dostávám k jádru věci. U té
vytuněnou
pumpy
jsem
viděli
dvanáctsettrojku. Doufám, že se vám
taky bude líbit.

Vraťme se ještě dvěma
obrázky do Rakouska. Na prvním
vidíte trochu zvláštní skútr rakouské
výroby Kauba lux z roku 1953, který

spíš připomíná moped, na druhém
obrázku vidíte zajímavou symbiózu.
Motor Jawa 350 zabudovaný do rámu
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motocyklu Puch.
Pravověrní motorkáři se však
nastupující zimy nezalekli a připravili si
své motocykly pro toto nevlídné
období. Někteří mysleli spíš na to, aby
motocyklům nebyla zima a trochu je

přioblékli, jiní zase mysleli na zlepšení
jízdních
vlastností
a
nahradili
pneumatiky
ozubenými
koly
příslušného rozměru nebo alespoň
vybavili motocykl lyžemi.

Čas předvánoční, vánoční a novoroční
Tento čas
nám přinesl také
některé
zajímavosti, a tak
snad nebude na
škodu si některé
zajímavé momenty
připomenout.
Začněme
třeba
tím, že v rámci
emancipace byly
letos
k vidění
s Mikulášem
čertice místo čertů
a Jéžíšek nám za
sebe poslal svoji
dceru.
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Ale vraťme se k činnosti nás
mužů. My většinou ochotně a rádi
pomáháme
s domácími
pracemi,
zvláště v čase předvánočním. Těsto si

sice necháme udělat a uválet od
manželky, ale potom už cukroví
vykrajujeme a pečeme sami.

Po vánocích si ani moc
neodpočineme a už je tu Silvestr. Tady
na nás číhají taky některá záludná
nebezpečí. Kolikrát není vůbec předem
jisté, kde se po ránu vzbudíme. Je to

zajímavé, že čím horší poloha na
spaní, tím ráno větší bolest hlavy.

Tradičně se již také vždy po
novém roce s vámi dělím o zaslaná

přání. Takže ani tentokrát neporuším
tradici. Máme tu i novoročenky ze
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zahraničí,

kde

Jenomže
veselím
a

má

samozřejmě

i

Občasník své čtenáře.

silvestrovským
optimistickými

novoročenkami končí vše veselé a
začíná nový rok 2008, který se do
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historie zapíše jako rok reforem naší
vlády.
Začala
platit
reforma
zdravotnictví a taky se zdraží (skoro)

všechno, na co se podíváme. Mám tu
ale pro vás dva nápady na úspory.

První je pro pacienty, jak se dá ušetřit 60 Kč za den a lůžko v nemocnici, ve
druhém případě se jedná o nápad pro kuřáky, jak znásobit účinek jedné cigarety, než
se bez užitku vypustí kouř do ovzduší.
Když jsem napsal skoro všechno, tak jsem měl na mysli samozřejmě „slušné“
podnikatele (v tomto případě podnikatelku), kteří své služby nezdražují, někteří na
oplátku zdražují jen pro lékaře.

Pak
bych
chtěl
ještě
připomenout včasné přiznání a placení
daní, aby se mohla státní pokladna
dále plnit. Pak se budeme mít lépe
všichni, nezapomeňte na to ☺ ☺ ☺.
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s malými dětmi řádně obléknout, jako
rodinka na další fotce. Chřipková
epidemie číhá na hranicích Evropské
unie.

Zatím si však ti sněhumilovní
ještě mohou užívat zimních radovánek
na horách, jako dvě kamarádky motorkářky na následující fotce.

Nezapomeňte se však při návštěvě hor

Zajímavosti

Když už jsme probrali naší
ekonomickou situaci, vraťme se zpátky
k jedné stopě. Nejdříve bychom se
mohli podívat na tu nejužší stopu, a to
cyklistickou. Tady bych měl pro vás

dvě zajímavosti z oblasti pasivní a
aktivní bezpečnosti. První fotografie
ukazuje, jak chránit na cestách
domácího mazlíčka, na té druhé je
hasičské kolo čínských hasičů.
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No a pak bychom tu měli velice
zajímavý vynález, který já bych
potřeboval na všech kopcích. Je to

výtah pro cyklisty, který určitě hodně
moc usnadňuje cestování, zvláště
cyklistům
se
slabší
„fyzičkou“..

Od bicyklů přejdeme k trochu
širší jedné stopě a podíváme se, jak
rozdílné mohou být nápady tunerů,
kteří si upravují svoje motocykly.

na

Zatímco někteří motocykly prodlužují,
jak se dá, jiní se dostali s jejich
zkracováním tak daleko, že ani
nezbyde místo pro druhé kolo.

No a teď už logicky přicházejí
řadu tři stopy. Jako čtenáře

Čezetářského občasníku vás budou
určitě nejvíc zajímat rikši vycházející
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konstrukčně ze skútrů. Na prvním
obrázku asi poznáváte Vespu, ten
druhý stroj je něco mezi rikšou,
Trošku přitvrdíme v kubatuře a
máme tu další dvě rikši. Jednu
skutečně vyráběnou (jedná se o
invalidní vozítko z bývalé NDR značky

skútrem a mopedem., mělo by to být
snad Benelli Delivery z roku 1967

A jsme u těch nejtěžších
kalibrů. U první tříkolky asi poznáváte
předek z Hondy Gold Wing, ta druhá,

to je opravdu skvost, ale na značku se
mě neptejte. Myslím, že to je tak trochu
kamion mezi rikšami.

Jenomže tříkolky nejsou jen
rikši s jedním kolem vpředu. Také se to
nechá otočit. Dvě kola vpředu a jedno
vzadu. Tak jako náš slavný Velorex.
Podívejte se na dva následující

obrázky. Na prvním je návrh tříkolky
ROBOT ze Sovětského svazu, asi tak
někdy z 50. let, kdy u nás vznikl
Velorex, na té druhé je „trochu“
modernější provedení tříkolky ze

Ifa, kterou spíš známe jako výrobce
nákladních vozů) a jednu jako výplod
všeho, co se zrovna našlo ve stodole.
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současné doby.
Ještě na závěr této kapitoly
bych vás chtěl upozornit na jedno
zajímavé vozidlo, které bylo před
nedávnem v nabídce na internetové
burze. Jedná se o dálník, který byl
vyroben v Karose ve Vysokém Mýtě.
Konstruktérem byl pan
Sodomka.
Podle mého názoru, je to nejkrásnější
dálník, který byl kdy u nás vyroben.
Docela bych mu přál, aby nalezl
nějakého nového majitele, který se
pustí do jeho renovace. Na obrázku
vidíte fotku z nabídky na netu.

……a co dál

Dál? Dál přijde snad jaro, a
pak i léto a motorkářům bude zase o
trochu veseleji. A tak si přejme,
abychom zase prožili nějaké podařené

skútr a motosrazy, kde bude něco
dobrého k jídlu a taky nějaké to pití
snad dovezou včas.

Na léto ještě doporučuji řádně
připravit skútra i oblečení, jako kolega
z Ruska, protože díky globálnímu

oteplování a dalším vrtochům přírody
je počasí značně nejisté a dobré
oblečení se může vždy hodit.. A taky je
dobré si už nyní naplánovat trasu
svého letního výletu, nejlepší je
názorné zobrazení.
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Ovšem
někdy mohou náš
výlet překazit rodičovské povinnosti, a
tak je už dobré teď přemýšlet o tom,
kam dát děti na hlídání. Samozřejmě,
že jako první varianta se nabízejí

babička s dědou, ale pro ty kteří tuto
možnost nemají, nabízím jiné varianty.
První nápad je ze sídliště Chánov,
druhý nápad pochází z Rumunska.

ZÁVĚR

A je tu závěr tohoto jubilejního
25. čísla Občasníku, které bohužel
zrovna vyšlo do motorkářsky hluchého
období, takže jeho ústředním tématem
nemohl být žádný motosraz nebo
nějaký podobný hlavní článek. Mohla
to být reportáž z porovnávacího testu
skútrů, o kterém jsem psal, ale bohužel
se tak nestalo. Takže vám aspoň,
doufám, dlouhý zimní večer zpříjemnilo
trochu vážné a trochu nevážné čtení.

Na úplný závěr ještě zopakuji
termíny moto a skútrsrazů ve Zruči
nad Sázavou a zase jako vždy
v kempu V rákosí. Ten jarní bude
skutečně ještě na jaře, před ním by ale
měl ještě být sraz Skútrklubu, jehož
termín nám zatím jeho organizátoři
vtipně tají, abychom si nemohli nic
předem naplánovat.

13. - 15. 6. 2008 a 5.9. - 7.9. 2008
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