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ÚÚÚVVVOOODDD  

 

„A máš po ptákách!!!“ „A ty po kozách!!!“  
praví se v jednom nejmenovaném filmu 
režiséra Trošky, …..a my máme po další 
motorkářské sezóně. Jaká byla, si musí 
každý z vás odpovědět sám, já za sebe 
mohu říct, že zase taková jako jindy, kdy 
se střídaly krásné slunečné dny 
s takovými, že by ani psa nevyhnal ….a 
my jsme museli dojet domů až od 
Uherského Hradiště nefalšovaných 300 
km. Dojezd domů zhodnotil jeden kamarád 
tak, že si připadal jako pes. Když se svlékl, 
měl na sobě zepředu náprsenku, čímž 
myslel jediný suchý kus na svém těle, vše 
ostatní měl promočené. Ale co bychom 

neudělali proto, abychom dojeli na 
skútrsraz :-). 
Určitě neuniklo vaší pozornosti to, že 
právě pročítáte čtyřicáté, čili tak trochu 
jubilejní číslo Čezetářského občasníku. A 
co od něj můžete očekávat? Samozřejmě, 
že opět zcela objektivní informace o 
akcích, na kterých se zúčastnili členové 
ČSSČ (Česká sekce skútrklubu Čezeta), 
mnoho zajímavých fotografií z těchto akcí 
a také určitě zbyde ještě místo na některé 
další informace. 
P. S. Ta krásná fotografie na titulní stránce 
je od slovenského kolegy Františka 
Hamráka (redakce ČO děkuje). 

 

CCCOOO   JJJSSSMMMEEE   DDDĚĚĚLLLAAALLLIII       

 

V této kapitole se zase tradičně 
ohlédneme za srazy a dalšími akcemi, 
které se uskutečnily během letošního léta. 
První akcí byl již 8. srazů PAvů ve dnech 
6.-8.7.2012 ve Lhotce u Mělníka, ale 
vzhledem k tomu, že červencový termín 
byl opět dost v kolizi s dovolenými, tak 
účast skútristů byla velice slabá. Zajeli 
jsme se s dcerou podívat na vyjížďku (ale 
bez PAvů), pak jsme chvilku poseděli 

s kamarády u kofoly a jeli domů, takže 
letošní reportáž vzdávám. Bude-li chtít 
vědět víc. Podívejte se na stránky 
organizátorů srazu 

 http://mentosmotorbikers.cz/. 
A tak se dostáváme přímo k druhému 
letošnímu srazu pořádanému ČSSČ 
(nepočítám-li jarní vyjížďku, která byla 
letos poprvé dvoudenní, a tak už se 
statusu srazu hodně přiblížila) 

Lhenice  3.–5.8.2012  (((
***************

))) 

 

Sraz ve Lhenicích se konal 
už po několikáté, a přestože 
nebo právě proto, že je 
uprostřed léta, tak má svoji 

typickou atmosféru, která už je tradičně 

podpořena nezapomenutelnou páteční 
uvítací večeří v podobě vynikajícího 
pečeného kolínka krásné paní domácí 
(tedy pro upřesnění, kolínko je vepřové a 
je připraveno krásnou paní domácí). 

Stejně vše probíhalo i letos. 
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Účast na tomto srazu nebývá veliká, 
protože se koná v období rodinných 
dovolených, a tak např. letos podlehl 
domácí přesile i tradiční účastník všech 
podobných akcí Libor, který ležel na 
nějaké kamenité chorvatské pláži 
v nesnesitelném horku a se závistí 
vzpomínal na nás, kteří jsme v chládku 
lhenického penzionu Ingrid konzumovali již 
zmíněné koleno a zapíjeli správně 
vychlazeným zlatavým mokem. Dalším 

chybějícím byl i Michal, který nás vlastně 
do Lhenic přivedl, ale letos vyměnil skútry 
za rybářské pruty a skútrování a 
motorkaření se zcela zpronevěřil. 
Jednomu motorkáři se už něco podobného 
stalo, na břehu řeky přitom zkameněl a 
převezli ho do Nového Boru, kde ho pro 
výstrahu vystavili na křižovatce. Michal je 
zatím ještě mezi nezkameněnými, takže 
má stále ještě šanci (viz foto). 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polda a Láďa přijeli později, a tak jsme měli možnost pozorovat, jak to vypadá, když jsou hladoví motorkáři 
postaveni před problém v podobě pečeného kolena XXXL. Všimněte si, jak to funguje: 

1. Laik žasne, odborník se diví          2. Tak nevím? Jdeme do toho? 
3. Já bych to tedy zkusil :-)                 4. Člověče, je to fakt výborný!!! 
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Na těchto srazech je hezké to, že vlastně 
nevíme, co budeme v sobotu dělat a kam 
pojedeme, takže máme hned program na 
páteční večer, kdy musíme vymyslet 
program na sobotu. A letos se to skutečně 
povedlo. Soudruzi se zamysleli a vypadly 
z nich velice zajímavé nápady, což se 
v sobotu jen a jen potvrdilo. Vzhledem 
k tomu, že letos byla zlikvidována známá 
sedačková lanovka na Sněžku (asi na 

doporučení EU :-(), tak Karel měl nápad, 
že bychom mohli jet na Kleť, kde ještě 
podobná lanovka funguje, protože ji 
zřejmě komisaři EU nebo naši euro-unií-
patolízalové ještě neobjevili. No a znalci 
jižních Čech dále vytáhli trumf v podobě 
návštěvy kláštera Zlaté koruny, takže po 
hlasování dostal tento sobotní program 
zelenou a mohli jsme ráno po vydatné 
snídani vyrazit. 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myslím, že už vlastní vyjížďku lépe než 
slova dokreslí přiložené fotografie. 
Přiznám se, že nemám rád výšky a na 
sedačkové lanovce jsem jel asi poprvé 
v životě, ale bylo to fajn, rozhled z Kleti byl 
krásný, vše jsme si řádně prohlídli, dali si 
něco málo k pití a pokračovali jsme zase 
dolů k našim strojům. 

Po příjezdu ke Zlaté koruně jsme se 
rozhodli nejdřív poobědvat, což byl velice 
dobrý nápad, protože v restauraci byla 
televize, takže jsme si u oběda krásně 
zafandili a viděli jsme neskutečně 
triumfální olympijské vítězství naší 
veslařky rozdílem třídy nad celým zbytkem 
světa.  
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Po obědě jsme pak vyrazili společně na 
prohlídku kláštera, kterou jsme absolvovali 
s velice sympatickým a pro svou práci 
zapáleným průvodcem. Průvodce byl 

celkem mladý kluk s lehkým tělesným 
postižením, který si asi nemůže moc práci 
vybírat, právě proto bylo na něm vidět, že 
svoji práci mám rád. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po prohlídce jsme chtěli jet zpátky do 
Lhenic, ale asi polovina naší výpravy se 
vzhledem k dostatku času rozhodla vydat 
ještě na prohlídku Českého Krumlova. Tak 
jsme se rozdělili s tím, že se sejdeme u 
večeře. My jsme se vraceli do Lhenic, 
Michal nás vedl, a když se začala nad 
námi stahovat zlověstná černá mračna, 
zalehl na svoji pětsetjedničku a jel, co to 
šlo. Stihli jsme to a svoje stroje jsme 
uklidili do garáže, ještě než začalo pršet. 
Co ovšem potom následovalo, to zase 

lépe uvidíte na fotkách. Ty kroupy byly 
velikosti pořádných vlašských ořechů a 
v novinách jsme se pak v týdnu dočetli, že 
sklidily veškerou úrodu rybízu i jablek na 
lhenicku. V Krumlově ovšem kroupy 
nepadaly, a tak díky tomu, že Polda 
opravoval opět elektriku na svém stroji a 
celou skupinu zdržel, vyjeli později, proto 
se už jen na silnicích vyhýbali padlým 
stromům, které po vichřici a kroupách 
zbyly. 
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My jsme už mezitím byli po večeři a Ivo 
přímo na stole v restauraci pálil vínovici. 
Pro každého účastníka této předváděcí 
akce byl vypálen jeden plný náprstek 

vínovice, takže jsme si pak s chutí připili 
na šťastný návrat těch nešťastníků při 
cestě z Krumlova. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V neděli po snídani nás už zase jen čekala 
cesta domů, ale odjížděli jsme opět 
s pocitem „dobře vykonané práce“ čili moc 
pěkného a vydařeného srazu. 
V této souvislosti si nemohu 
nevzpomenout na hlasování o skútrsrazu 
na příští rok, kdy téměř všichni „brňáci“ si 
málem vyhákli ruce z pantů, když hlasovali 
pro sraz v jižních Čechách. My (ČSSČ) 
jsme pořádali a pořádáme v posledních 
letech mnoho srazů v jižních Čechách. 
Dvakrát jsme již byli na Lipně, myslím, že 
už čtyřikrát ve Lhenicích. Nikdy se nikdo 
z brňáků nepřihlásil, přestože jsme 
procestovali spoustu zajímavých míst, na 
Lipně byl kemp vlastně jen pro nás, ve 
Lhenicích máme k dispozici celý penzion 
se spoustou volných míst. ČSSČ pořádá 

srazy hlavně proto, protože Skútrklub 
Čezeta potažmo jeho vedení v Brně 
chrápe. Kolik děláte srazů do roka. 
Žádný!!!! Protože ten jeden 
celorepublikový sraz má na hrbu vždycky 
jeden nešťastník, který to udělá za vás 
(vedení klubu) a předsedovi klubu stačí, 
když tomuto aktivistovi na srazu poděkuje 
a předá dárek za snahu (pozor, týká se jen 
některých !!!). Kdybyste vy z Brna pořádali 
srazy, myslím, že bychom přijeli, proto ani 
vy se nemusíte stydět se na náš sraz 
přihlásit, zvláště když tak milujete jižní 
Čechy, naše srazy jsou pro vás prakticky 
ideální :-)). 
Letošní sraz ve Lhenicích získává od 
redakce plný počet hvězdiček (a možná 
ještě nějaké kroupy). 
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Mšeno 18.8.2012   (((
************

)))   

Setkání motocyklů československé výroby  

 

Účast na této akci byla pro 
nás letos premiérová. Už 
jsme se chystali vloni 
předvést svoje nablýskané 

stroje, ale nějak nám to časově nevyšlo. 

Faktem je to, že na těchto akcích tak nějak 
množstevně vládnou Jawy a skútry jsou 
určitě ve velké menšině, ale to nevadí, 
není třeba být v přesile, důležité je 
zúčastnit se.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednalo se o jednodenní akci, která byla 
celkem dobře připravená a sešla se 
docela široká paleta motocyklů. Vzhledem 
k tomu, že Mšeno je také jakousi baštou 
„mopedistů stadioňáků“ a určitě 
organizátoři tohoto srazu se rekrutují 
právě z této party nadšenců, tak byla 
vyjížďka, coby hlavní část programu, 

rozdělena na dvě různě dlouhé trasy, pro 
padesátky a pro dospělé motocykly. Tyto 
trasy se sešly v jedné malé vesnici u 
oběda v restauraci, kde bylo pro nás 
zamluveno místo a objednán tradiční 
motorkářský guláš, a pak zase do Mšena 
zpátky vedly obě odlišně dlouhé trasy po 
jiných cestách.  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A naše účast? Jeli jsme s dcerou, přijel i 
Zdeněk Vachalec se synem, na srazu pak 
byla ještě další dvě neznámé Čezety. 
Jedna s PAvem, která se během vyjížďky 
odklonila od naší trasy (stejně jako pan 
ministr Kocourek odklonil vtipně peníze 
v objemu cca 15 mil Kč od svojí manželky 
:-):-):-) pozn. red.), na druhé Čezetě jel 
otec s malým synkem, dojeli až do 

restaurace, ale před obědem prchli, 
zřejmě tatík zapomněl vzít s sebou synkovi 
krupicovou kaši :-). Honza a Kamil vyjížděli 
z Prahy samozřejmě se zpožděním a ještě 
měli nějaké drobné problémy, takže se 
také dostavili až k obědu. Libor musel do 
práce, a tak se aspoň přijel podívat do 
Mšena, kde jsme po skončení akce chvíli 
poseděli u nealko-piva.  
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A tady se dostávám k snad jedinému 
negativnímu poznatku z celé akce. Když 
jsme skončili, tak byl tak nějak moc rychle 
konec. Nějaký pořadatel tam prošel, řekl, 
aby se účastníci sešli v restauraci. Nešli 
jsme tam a čekali, že se všichni ostatní 
vrátí ven a ještě chvilku posedí, ale 

nestalo se tak. Všichni odjeli, jako kdyby je 
někdo vyhnal. Byla to škoda. A tak kvůli 
tomu unáhlenému, rychlému a 
nepředvídatelnému ukončení akce 
odebírám jednu hvězdičku a vy se v klidu 
podívejte na některé zajímavé motocykly. 
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17. sraz sajdkárklubu Karlovice 31.8.-2.9.2012   (((
***************

))) 

 

Pravidelní čtenáři 
Čezetářského občasníku si 
už zvykli, že se zde objevuje 
každoročně i reportáž ze 

srazu sajdkárklubu, přestože v řadách 
skútristů jsou sajdkáry (u Čezet rozuměj 
Druzety) spíš výjimkou, a pokud už někdo 
Druzetu má, tak se s ní nevydá na tak 
dlouhou trasu, jako pro většinu majitelů je 

oblast Jeseníků. Výjimkou je Libor, se 
kterým na tuto akci jezdíme, já vpředu jako 
rozrážeč vzduchu s Dněprem, a on za 
mnou ve větrném stínu na „čtvrt“ plynu :-). 
Letos byla režie trochu jiná. Libor byl 
v Jeseníkách na dovolené, tak už měl 
Druzetu s sebou, a když jsme my dorazili 
na místo srazu, tak už nám s úsměvem na 
tváři držel místo u stolu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sraz to byl opět velice pěkný, dlouhá 
vyjížďka podle slepé mapy nás dovedla až 
do Polska, odpoledne různé soutěže, 
večer bohatá tombola, v pátek i v sobotu 
večer kapely, jejíž hudba se opravdu 

dobře nechala poslouchat. Celou vyjížďku 
jsme si krásně užili, všechny úkoly podle 
itineráře jsme absolvovali, zastavili jsme 
se v Krnově na dobrém obědě, pak jsme 
vyjeli na vrch Cvilín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zajímavá a tajuplná byla výzva pořadatelů 
na pozvánce, aby si všichni účastníci 
s sebou přivezli vidle, že se jim budou 
cestou hodit. Nikdo jsme nevěděli, o co se 
jedná, ale slepá mapa nás dovedla do 
„Muzea vidlí“ Tam jsme byli vřele přivítáni, 
vyfoceni do archivu muzea, zakoupili si 

kávičku a zákusek a s majiteli muzea 
poseděli. Naše vidle jsme muzeu věnovali 
(exponát dostal ev. číslo 358), 
samozřejmě jsme dostali za to kladné 
body do celkového hodnocení a další body 
jsme mohli získat hodem vidlí na cíl.  

Cesta na sraz probíhala skoro stále v dešti, ale v Hradci na benzince jsme potkali partu motorkářů na 
Valkýriích. A když mohou v takovém počasí vyjet Valkýrie, tak Dněpr to zvládne bez problémů (snad i řidič). 
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Přiznám se, že jsem vidlemi asi házel 
poprvé, ale věřte, že to není vůbec 
jednoduché. A jestli náhodou používáte 
známé rčení: „Ticho tam na hnoji, nebo 
tam hodím vidle!!!“, tak věřte, že bez 
řádného tréninku se nemusíte na ten hnůj 
trefit.    

Takže snad jedinou chybičkou na celém 
víkendu bylo v pátek deštivé počasí a tím 
trochu nepříjemnější cesta na sraz. Za to 
ovšem organizátoři (Betmeni) nemohou, 
takže plný počet hvězdiček a vám více 
napoví přiložené fotografie. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ZRUČ nad Sázavou  14.–16.9.2012  (((
***************

))) 

 

Zruč nad Sázavou – to je už 
v oblasti skútrsrazů 
pořádaných v tomto tisíciletí 
pojem. I když jsme měli 

jeden rok přestávku a poslední dva roky 
se scházíme ve Zruči jen jednou do roka a 
ne dvakrát, jako dříve, tak i přesto celkový 
počet srazů je už úctyhodný. Víte, kolik už 
jich bylo??? Ano, stačí se podívat do 
přehledu akcí a nechá se to lehce zjistit. 
Ale stejně jako v Magazínu občasníku 
(č.38) byl zpracován přehled všech 
skútrsrazů pořádaných Skútrklubem 

Čezeta, tak slibuji, že přijde řada i na 
podobný magazín, kde bude přehled 
všech srazů pořádaných ČSSČ.  

A tady vidíte dva zajímavé doplňky. Boční kufr vyrobený z kanystru na benzin, který je opravdu bytelný. 
Výborným pomocníkem pro sjednání si přednosti v jízdě, kterou nám někteří řidiči plechovek odpírají, 

je lehký kulomet. U motocyklů sólo je možnost montovat zbraně lehčí, popř. využít zbraně osobní. 
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Ale vraťme se k vlastnímu srazu. Kemp „V 
rákosí“ ve Zruči nad Sázavou se po 
výměně majitelů (nájemníků) výrazně 
změnil. Chatky jsou upravenější, čistší, 

nové sprchové kouty, restaurace je 
částečně přestavěná, je tam nové sociální 
zařízení, celodenní přítomnost kuchaře 
umožňuje lepší možnosti stravování. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psal jsem někdy v minulém Občasníku, že 
mě mrzí celkem slabá účast na našich 
akcích, i když si myslím, že srazy jsou 
zajištěny kvalitně a i program bývá velice 
zajímavý. Teď ve Zruči jsem mohl aspoň 
na chvilku na tento pocit zapomenout, 
protože i když se někteří přihlášení 
omluvili z rodinných důvodů a někteří tak 

napůl přihlášení nejenže nepřijeli, ale ani 
se neozvali (tradičně Jirka Šimůnek a 
spol.), tak účast byla velice slušná. Ne 
všichni odjížděli až v neděli (pro Pražáky 
jsou dva dny moc :-(), ale na vyjížďku nás 
odjíždělo 16 motocyklů a skútrů, jeden 
cestou odjel, ale dva se ještě připojili, 
takže 17 vozidel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V pátek jsme tradičně poseděli 
v restauraci, k večeři bylo objednáno 
vepřo-knedlo-zelo, a přestože bych ani 
jako rodilý Čech tuto kombinaci nezařadil 
na vrchol svých oblíbených jídel, tak 
musím říct, že mi to výjimečně moc 
chutnalo a určitě se toto jídlo posunulo 

v mém řebříčku hodnou výše. Večer pak 
probíhal v družné tradiční atmosféře. 
Určitě bylo o čem povídat. Tam se také 
všichni dozvěděli, jaký cíl jsme s Lojzou 
vymysleli pro sobotní vyjížďku. Cílem se 
stala Kolínská řepařská drážka.  
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Ráno po snídani jsme pod vedením Lojzy 
vyrazili po vedlejších a místy ještě více 
vedlejších silničkách do Kolína. Hned 
vedle v obci Sendražice začíná tato 
drážka. Zaparkovali jsme pěkně úhledně 
v řadě a vydali si koupit lístky. Než vlak 
přijel, prohlídli jsme si malé nádražácké 

muzeum a zakoupili nějaké ty dárkové 
předměty, abychom trochu podpořili to 
krásné šílenství, které nutí lidi trávit 
víkendy u této úzkokolejky, být špinaví, 
upocení, ale šťastní. Myslím, že my 
veteránisté to umíme i pochopit lépe než 
kdokoliv jiný. Děláme občas to samé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pak už jsme nasedli do otevřeného 
vagónu a po nějakém čase, kdy ještě 
došlo k ručnímu šíbování a připojování 
dalších vagonů, jsme vyrazili do širých 
polabských lánů taženi krásnou parní 
mašinkou. Cestou všichni fotili a natáčeli a 
tak se můžete na některé obrázky z cesty 

taky podívat. Není to ani rychlodráha, ani 
se nejede do vzdálenosti stovek kilometrů, 
ale ta atmosféra těchto vláčků je 
neopakovatelná, a v dnešní době, kdy se 
hledí na bezpečnost, komfort, rychlost a 
samé takové podobné nesmysly, působí 
cesta tímto vláčkem jako balzám na duši. 
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Pak jsme se rozhodli pro cestu na oběd do 
pivovaru do Kácova, kde jsme už dvakrát 
byli, ale tentokrát jsme neměli naši 
návštěvu objednanou a doufali, že v září, 
tzn. po hlavní turistické sezóně, najdeme v 
restauraci volné místo. To se ovšem 
tentokrát nepovedlo :-(. 
Trn z paty nám ale vytrhla paní vedoucí 
kempu ze Zruče. Zavolal jsem tam, 

objednal řízky, takže jsme bez oběda 
nebyli. Než jsme do Zruče dojeli, 
zaparkovali skútry a trochu se převlékli, 
tak už byly řízky nachystané. Večer se 
zase konala v kempu akce „Rozlučka 
s létem“, ale byla to oproti loňskému roku 
velice decentní hudba, příliš neřvala, a tak 
v salónku na opačné straně budovy jsme 
měli pro naše večerní posezení klid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V rámci akce se grilovalo, a tak večeře 
byla podle přání jednotlivých soudruhů a 
soudružek. Tady je ovšem třeba vznést 
jednu výtku. Ti, co si dali grilované maso, 
nebyli s jeho kvalitou zpracování příliš 
spokojeni. Asi kuchař u grilu příliš spěchal. 
Také jsem zaregistroval stížnosti na ne 
úplně průhledné účtování 
zkonzumovaných potravin a nápojů, na 
konec se ještě zjistilo, že nám číšnice 

napočítala o jednu noc méně, takže pak 
paní vedoucí volala, jestli bychom ji 
chybějící částku doplatili. A teď babo raď!!! 
Jaké dát hodnocení? Sraz byl myslím 
velice pěkný, za ty problémy s kvalitou 
steaků organizátoři nemohou, s účtováním 
noclehů taky ne. Já bych to viděl na 4 a 
půl hvězdičky …… nebo na čtyři barevné 
a jednu černobílou :-). 
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ZZZAAAJJJÍÍÍMMMAAAVVVOOOSSSTTTIII       

 
Tak se mi tu v redakci na stole objevily 
nějaké zajímavé články, které by vás třeba 
mohly zajímat, i když dnes v době 
internetu jsou prakticky všechny podobné 
informace k dosažení a k dohledání, ale 

někdy se do toho třeba člověku nechce 
nebo se naopak podívá rád na něco, co 
třeba ani nehledal. Ale ne všechny zprávy 
jsou dobré, a tak právě s jednou takovou 
nepříjemnou začnu.  

 

Budeme moci do center měst??? 
 

Teď zase jedna méně příjemná zpráva o tom, jak nám naši zákonodárci zkomplikují ţivot a 
vytáhnou nějakou tu korunku za kapsy. Vzhledem k tomu, ţe většina z nás motorkářů a 
skútristů jezdí i autem, tak by vás následující informace měla zajímat. 
  

Uţ za pár měsíců se vám můţe stát, ţe budete muset jet jinudy. Od 1. září letošního roku 
totiţ vstoupila v platnost novela zákona o ovzduší, která radnicím dovoluje vyhlásit tzv. 
nízkoemisní zónu. Ta bude označena dopravními značkami a do takové oblasti by mohla 
projet jen auta či motocykly splňující přesně daná kritéria vypouštěných emisí. Obec můţe 
z této povinnosti vyčlenit místní obyvatele. Ovšem cizí řidiči si budou muset pořídit tzv. 
emisní plakety. Tedy samolepky, které se podobně jako dálniční známky lepí na vnitřní 
stranu čelního skla. V případě motorek bude muset mít řidič plaketu u sebe. Nepřenosné 
samolepky mají mít tři barvy podle čistoty výfukových plynů, koupíte je za 150 Kč. Jejich 
platnost ale bude neomezená a motoristé s nimi budou moci do všech měst, která 
nízkoemisní zónu vyhlásí. 
A teď se podívejme, jak budou vozidla rozdělena do jednotlivých kategorií: 
 
Osobní auta + motocykly (benzinové motory) 
 

Dělí se pouze na dvě kategorie. Vozidla vyrobená před 1. lednem 1993 nemají nárok na 
ţádnou plaketu, do označeného centra nesmí. Vozidla vyrobená po tomto datu dostanou 
automaticky zelenou nálepku (uţ se moc těším, jak si ji dám na Dněpra r. 1995). 
 
Osobní auta + motocykly (dieselové motory) 
 

rok výroby                     samolepka                                                      x 
před rokem 1997 ţádná, do označených zón se nesmí 
od 1997 do 2000 červená (vozidla splňují normu Euro 1 a Euro 2) 
od 2001 do 2005 ţlutá (vozidla splňují normu Euro 2 a Euro 3)              
od roku 2006  zelená (vozidla s normou Euro 4 a výš) 
 
Nevím, jestli bude existovat nějaká výjimka pro veterány s veteránskými registračními 
značkami, ale naše skútry vyrobené na přelomu 50. a 60. let minulého století jezdící na 
normálních registračních značkách to mají asi spočítané. Samozřejmě se ještě neví, která 
města nebo lokality se k tomuto omezování osobní svobody motoristů přihlásí, ale stačí, aby 
byl ve vedení města nějaký přiblblík ze strany zelených nebo si na ozdravění centra města 
postavil svou stranickou a politickou kariéru a problém je na světě. Uvidíme. 
 
Napadlo mě, že když jsem vás už vystrašil 
chystanými ekologickými předpisy, tak 
bych vám měl taky napsat něco 
pozitivního. Samozřejmě, že to nebude 
žádná novinka, ale našel jsem zajímavě a 
pochopitelně napsaný článek na stránkách 
jednoho veteránského klubu o postupu, 

jak si zařídit historické vozidlo a k němu 
zvláštní registrační značku. Občas je vidět 
s podobnou RZ i skútr Čezeta, u 
originálních dokladů zřejmě už nabídka 
pokulhává za poptávkou, nebo ceny jsou 
neakceptovatelné a převyšují náklady pro 
vyřízení zvláštní RZ. 
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Testace historických vozidel 
 

Máte-li starý stroj a rádi byste z něj učinili historické vozidlo? Jste na správném místě. 
Nejprve se dozvíte, které výhody a povinnosti vyplývají ze současné legislativní úpravy. Poté 
Vám poradíme, jak krok po kroku osvědčení získat. 
Historické vozidlo má slevu na povinném ručení u většiny pojišťoven: platíte pouze 1/12 roční 
sazby vašeho povinného ručení. U motorky s malým zdvihovým objemem asi rozdíl 
nepoznáte, ale u většiny Vašich plechových kamarádů se Vám námaha s testacemi vrátí 
během prvních let. Pokud se dostanete do dopravní nehody, je Vaše škoda pojišťovnou 
posuzována podle jiných měřítek neţ u obyčejného starého vozidla. Jste oprávněni k 
běţnému provozu, nicméně byste tato vozidla neměli pouţívat k dennímu jeţdění a 
podnikání. Více o smyslu historičnosti můţete nalézt v Technickém kodexu FIVA (Federation 
Internationale Vehicules Anciens). 
Při silniční kontrole předkládáte obyčejné doklady, na Vaší stávající SPZ se nic nemění a 
vozidlo i nadále podléhá STK a kontrole emisí v pravidelných intervalech. 
Testaci na historickou původnost Vašeho vozidla provede naše Klubová technická komise. 
Členem klubu být nemusíte. 
 
Poţadavky: 
Budete potřebovat vůz k otestování v odpovídajícím stavu a protokol z STK (samozřejmě 
kladné hodnocení, mladší 3 měsíců). 
Odpovídajícím stavem by se dal co nejjednodušeji shrnout stav co nejbliţší s originálem z 
výroby: 

 původní typ motoru a převodovky, dodávaný v tomtéţ období výrobcem - v kaţdém 
případě 

 původní typ a rozměr ráfků dodávaných výrobcem, popřípadě typ ráfků z volitelného 
vybavení, které bylo výrobcem nabízeno nebo prodáváno v období normální 
ţivotnosti vozidla (viz. kodex FIVA), původní nebo dobové poklice. Pouţití jiných kol 
je třeba doloţit dobovým materiálem (prospekt, časopis, katalog doplňků apod.) 

 velmi dobrý technický stav a celkovou bezchybnou funkčnost 
 karoserie bez koroze 
 jednotný celistvý lak (bez neodborně zastříkávaných míst, většího počtu oděrek a 

jiného poškození, dále slušné povrchy chromovaných a hliníkových součástí. Komisař 
posuzuje jinak původní lak, který ještě nebyl nikdy přestříkáván – v zájmu zachování 
originality je moţná větší benevolence v posuzování oprav.) 

 všechny znaky a emblémy odpovídající danému modelu a roku 
 jakékoliv nedobové doplňky (plastové nebo gumové ochranné lišty, různé nápisy či 

„vylepšení“, nedobová audio/video technik aj.) nejsou přípustné 
 hledí se na celkovou čistotu karoserie, podvozku a motoru (letité nánosy mastnot ani 

čerstvé úniky olejů nemohou být akceptovány), stejně tak interiér by měl být bez 
výrazného poškození (není přípustné roztrţené či neodborně spravené čalounění, 
nekompletnost interiéru nebo náhrada jeho součástí moderními prvky) 

 

Modifikace jsou přípustné jen takové, které byly prováděny v duchu doby, nebo jsou 
vyţadovány autoritou k zajištění bezpečného provozu. Musí být zdokumentovány takovým 
způsobem, aby bylo moţno v budoucnu kýmkoliv odhalit, jak se vozidlo liší od originálního 
stavu.  
 

Nejste si v něčem jisti? Není nic snazšího, neţ s námi problém konzultovat. 
1. Nyní nás kontaktujte pomocí snadného formuláře! 
2. Vyplníte si formulář přihlášky ke klubové testaci 
3. Vyplníte si testační protokol 
4. Seţenete si všechny dostupné údaje a dokumenty o voze (zahraniční TP, kupní 

smlouvu či jiný nabývací doklad apod.), jehoţ rok výroby nesmí být mladší neţ rok 
1980. 
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5. Doloţíte protokol o technické prohlídce historického vozidla, protokol z STK s 
kladným vyjádřením  

6. Provedete lokalizaci identifikačních znaků vozidla, jako je VIN kód, štítek s výrobním 
číslem a hlavně výrobní číslo motoru, aby bylo moţné je ověřit. 

7. Domluvíte si testaci s komisařem. 
8. Po vystavení osvědčení o testaci historického vozidla (Průkaz historického vozidla) a 

označení vozidla nálepkou Registrovaného historického vozidla, navštívíte vaši 
pojišťovnu, kde budete po předloţení průkazu vyţadovat slevu na povinném ručení. 

A to je pro začátek všechno! 
 

Veteránské značky 
 

O co se jedná? 
Zvláštní registrační značky pro historická vozidla jsou určeny pro vozidla, která z nějakého 
důvodu nesplňují podmínky pro vydání standardních registračních značek. Nejčastěji 
neexistují technické průkazy od těchto vozidel, anebo je vozidlo vyřazeno z registru vozidel 
(odhlášeno, velký technický průkaz má ustřiţený roh). Dalším důvodem pro vydání 
veteránských RZ můţe být to, ţe vozidlo svou konstrukcí nesplňuje nyní platné, moderní 
podmínky provozu na pozemních komunikacích, nejčastěji předválečná vozidla, která nemají 
brzděná všechna kola, osvětlení apod. 
V praxi to vypadá obyčejně. Nejezdíte na STK, platíte 1/12 povinného ručení, vozidlo 
nesmíte pouţívat ke kaţdodennímu jeţdění a k podnikání, avšak  

ŢÁDNÉ DALŠÍ OMEZENÍ NENÍ !!! 
Pro vydání speciálních registračních značek pro historické vozidlo, takzvaných veteránských 
RZ nebo „Véček“ je postup ze začátku stejný jako u testace na historickou původnost. 
 

Postup získání: 
Po provedení testace na historickou původnost zajistíme dále ověření u krajské testovací 
komise. Po vyřízení všech nezbytných legislativních úkonů Vám předáme kompletní 
dokumentaci, se kterou navštívíte svůj místní obecní úřad s rozšířenou působností. Tam vám 
vydají technický průkaz a registrační značky. 
S takto vydaným technickým průkazem kaţdý rok přijdete na retestaci, podobě jako u 
osvědčení na historickou původnost. Kaţdý rok pak kontaktujete komisaře, aby provedl 
retestaci a prodlouţil platnost technického průkazu. Platnost kaţdého průkazu je vţdy do 31. 
5. následujícího roku. 
 

Postup od úplného začátku: 
1. Nyní nás kontaktujte pomocí snadného formuláře! 
2. Vyplníte si testační protokol 
3. Seţenete si všechny dostupné údaje a dokumenty o voze (původní TP, kupní 

smlouvu či jiný nabývací doklad apod.), jehoţ rok výroby nesmí být mladší neţ rok 
1980. 

4. Doloţíte protokol o technické prohlídce historického vozidla, protokol z STK  s 
kladným vyjádřením  

5. Provedete lokalizaci identifikačních znaků vozidla, jako je VIN kód, štítek s výrobním 
číslem a hlavně výrobní číslo motoru, aby bylo moţné je ověřit. 

6. Domluvíte si testaci s naším komisařem. 
7. Po předání dokumentů zpět od nás navštívíte příslušný obecní úřad s rozšířenou 

působností, kde vám vydají technický průkaz a registrační značky. 
8. S technickým průkazem navštívíte vaši pojišťovnu, kde budete po předloţení průkazu 

vyţadovat slevu na povinném ručení. 
 

Poţadavky na veteránské značky: 
Budete potřebovat vůz k otestování v odpovídajícím stavu. Odpovídajícím stavem by se dal 
co nejjednodušeji shrnout stav co nejbliţší s originálem z výroby: 

 původní typ motoru a převodovky, dodávaný v tomtéţ období výrobcem - v kaţdém 
případě 
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 původní typ a rozměr ráfků dodávaných výrobcem, popřípadě typ ráfků z volitelného 
vybavení, které bylo výrobcem nabízeno nebo prodáváno v období normální 
ţivotnosti vozidla (viz. kodex FIVA), původní nebo dobové poklice. Pouţití jiných kol 
je třeba doloţit dobovým materiálem (prospekt, časopis, katalog doplňků apod.) 

 velmi dobrý technický stav a celkovou bezchybnou funkčnost 
 karoserie bez koroze 
 jednotný celistvý lak (bez neodborně zastříkávaných míst, většího počtu oděrek a 

jiného poškození, dále slušné povrchy chromovaných a hliníkových součástí. Komisař 
posuzuje jinak původní lak, který ještě nebyl nikdy přestříkáván – v zájmu zachování 
originality je moţná větší benevolence v posuzování oprav. 

 všechny znaky a emblémy odpovídající danému modelu a roku 
 jakékoliv nedobové doplňky (plastové nebo gumové ochranné lišty, různé nápisy či 

„vylepšení“, nedobová audio/video technika aj.) nejsou přípustné 
 hledí se na celkovou čistotu karoserie, podvozku a motoru (letité nánosy mastnot ani 

čerstvé úniky olejů nemohou být akceptovány), stejně tak interiér by měl být bez 
výrazného poškození (není přípustné roztrţené či neodborně spravené čalounění, 
nekompletnost interiéru nebo náhrada jeho součástí moderními prvky) 

 Modifikace jsou přípustné jen takové, které byly prováděny v duchu doby, nebo jsou 
vyţadovány autoritou k zajištění bezpečného provozu. Musí být zdokumentovány 
takovým způsobem, aby bylo moţno v budoucnu kýmkoliv odhalit, jak se vozidlo liší 
od originálního stavu.  

 

Bylo to asi dost nudná teorie, ale ty 
informace se mohou občas hodit. A co tu 
máme dále. V poslední době hýbe celou 
naší společností veliký průser v podobě 
metylalkoholové aféry a s tím spojené 
prohibice. A tak určitě nezaškodí podívat 

se, jak se s touto situací poprala moravská 
část našeho národa.  
Všechny řidiče asi potěší, že u jedné 
benzinové čerpací stanice spadly ceny 
pohonných hmot. Bohužel se mi 
nepodařilo zjistit bližší údaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZZÁÁÁVVVĚĚĚRRR       

 

Začal jsem povzdechem o konci letošní 
sezóny, skončit nemohu jinak. Ale!!! Ale 
bude zase na jaře začínat sezóna další, 
takže už bude potřeba začít plánovat. Na 
konci je ještě plán akcí na letošní rok, kde 
zbývá pár posledních burz, ale přemýšlíte 
už o příštím roce? Máte nějaké nápady, 
návrhy??? Něco už jsem zaslechl ve Zruči, 
byly to velice smělé nápady, ale třeba 
budou nějaké další. Vaše návrhy 
očekávám na známém mailu do redakce 

občasníku  marcel@skutrklub.cz.  Pokud 
budou nějaké nápady, které se budou 
výrazně odlišovat od našich zaběhnutých 
akcí, určitě je budeme společně 
konzultovat, abychom našli vhodný termín, 
místo, zajistili účast apod. 
Jinak vám všem přeji krásný zbytek 
letošního roku a úspěšnou práci 
v garážích při údržbě a vylepšování vašich 
strojů, popř. při renovacích a stavbách 
strojů nových. 

 



 18 

 


