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ÚÚÚVVVOOODDD  

 

Motorkáři a skútristi, 
 
a samozřejmě i motorkářky a skútristky, ať 
už aktivní nebo pasivní. Končí nám zima, 
jaro se blíží mílovými kroky, a tak máme 
čas pro vydání nového čísla Občasníku. 
Hoci mi jeden chalan napísal, že väčšina 
členov skútrklubu naozaj Občasník nečíta, 
ale nenechal som sa odradiť tuto 
ohromujúcou správou a pre zvyšok 
verných čitateľov som opäť pripravil zopár 
informácií (pokud jsou ve slovenštině chyby, 
redakce se omlouvá, momentálně nemá 

česko-slovenského překladatele).  
Ještě než se podíváme na to, co si 
přečtete nového, taková malá připomínka 
ohledně číslování a označování 
občasníků. Jak by se měl jmenovat tento 
Občasník? Jako zima 2013, která končí, 
anebo jaro 2013, které právě začíná. Já 
sice vím, že u časopisů je dnes móda 
vydávat březnové číslo na konci ledna, ale 
já si myslím, že to tak trochu mate čtenáře. 
Občasník informuje o akcích zpětně, není 
časopisem vizionářským, ale reportážním, 
který informuje zpětně o tom, co bylo, a 
jen se zmiňuje v plánech akcí o tom, co 
bude. Takže asi zůstaneme u toho 
dosavadního označení a budeme si jen 
přát, aby tato označení ctil i admin, který 
občasníky zadává na skútrstránky, aby 
respektoval jejich názvy, svévolně je 
neměnil (od č. 39),  a pak nedocházelo 
k tomu, že např. č.40 i č.41 jsou označena 
jako „podzim 2012“. 
Když už tedy jsme narazili na tu 
čtenářskou základnu občasníku, tak je asi 
jednoduše zjistitelné, že občasník čte 
(nebo aspoň otevře ) tříciferný počet 
čtenářů. Vzhledem k tomu, se jedná 
průměrně o dvou- až čtyřnásobek počtu 
účastníků celorepublikového skútrsrazu, je 
potěšitelné, že přestože to členové 
skútrklubu nečtou (v tomto smyslu je asi 
třeba nutno uvažovat trochu brněnsky, tzn. 
Skútrklub = parta, scházející se v hospodě 
„U Boba“), tak Občasník musí číst čtenáři 
mimo skútrklub. Ale to je trojčlenka, která 
je myslím stejná v Čechách i na 
Slovensku. 

Kromě toho je třeba si uvědomit, že 
neexistuje v naší redakci žádná kasička, 
kam by za každé přečtení padla 
desetikoruna. Je to opravdu „hobby“ 
záležitost, a pokud se čtenáři najdou a mě 
to bude bavit, tak si myslím, že u toho 
psaní ještě chvilku vydržím. Opravdu od 
vedení skútrklubu (existuje ještě nějaké 
vedení??? – stále slyším jen o adminech) 
na žádné ocenění nečekám, několik let už 
třeba ani nechodí od vedení klubu 
novoročenky (a bývalo to dobrým zvykem) 
a vzhledem k tomu, že jsem ani jako jediný 
organizátor srazu skútrklubu nedostal od 
vedení klubu žádné ocenění, tak opravdu 
nečekám s nataženou rukou, ale ……… 
Ale napadlo mě, že když jsem napsal 
Magazín Občasníku k 15-ti letému výročí 
vzniku Skútrklubu a podle slov předsedy to 
vlastně vůbec nikoho z klubu nezajímalo a 
nikdo to nečetl, tak jsem si mohl tyto 
podklady půjčit od vedení klubu, které je 
určitě náležitě hrdé na historii svého klubu 
a veškeré historické dokumenty týkající se 
klubu střeží jako oko v hlavě, mohl jsem je 
opsat a ne tím sháněním podkladů strávit 
plno svého volného času. No škoda, že 
tento občasník nebude číst předseda 
klubu, který ho samozřejmě coby účastník 
posazení „U Boba“ zásadně nečte. 
Rovnou bych ho o ty podklady požádal, 
abych si aspoň svoje informace 
v Magazínu mohl s jeho oficiální „kronikou 
klubu“ porovnat a zkontrolovat . 
Ale vraťme se k tomuto číslu. Je to číslo 
zimní, a tak zde nemůžete očekávat 
reportáže ze žádných srazů apod., ale 
myslím, že se pár zajímavých obrázků 
najde. No a hlavně se budeme věnovat 
plánu akcí ČSSČ pro letošní rok, abychom 
si sami pro sebe připravili co 
nejzajímavější náplň pro tuto sezónu. 
Myslím, že máme našlápnuto poměrně 
dobře, už jde jen o to, aby nám všechno 
vyšlo, jak si přejeme, aby zdraví jezdců i 
strojů vydržely všechny útrapy cest a aby i 
počasí bylo aspoň trochu přívětivé. 
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CCCOOO   JJJSSSMMMEEE   DDDĚĚĚLLLAAALLLIII       

 

Tak tady v této kapitole je to díky zimním 
měsícům takové trochu poslabší, ale něco 
se přece jenom najde. Jirka Pollak ze 

Švýcarska, velký fanda skútrů Čezeta 
spolupracuje i s jinými (a možná i 
známějšími ) veteránskými médii než 
s Čezetářským občasníkem, a tak mě 
velmi potěšilo, že mi poslal obrázky velice 
zajímavých skútrů z výstavy  

Scootromania 

pořádané v Coventry. Já myslím, že vůbec 
nezaškodí, když se s vámi čtenáři o 
všechny ty krásné obrázky podělím. Po 
zhlédnutí obrázků určitě i ti nejzatvrzelejší 
zastánci hanlivého pojmenování našich 
skútrů „prase“ ocení čezetářský design. 
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                                                                              Dobrá výstava, ne??? Jen trochu daleko . 
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Už několikrát jsem vám v Občasníku 
přiblížil automobilové výstavy v Lipsku, 
kde bývají různé doplňkové a tematické 

výstavy veteránů nebo jiných zajímavých 
vozidel. Letos jsem však v Lipsku poprvé 

navštívil výstavu nových motocyklů, 
 

1.-3. Februar Motorradmesse Leipzig 2013 , 
 

kde jsem ale jako fanda strojů trochu 
starších, hledal něco zajímavého se 
starším datem výroby. A opravdu se našlo. 
Součástí výstavy byla velice pěkná a 
rozsáhlá expozice firmy  

která je velice známá výrobou postranních 
vozíků čili sajdkárů k motocyklům. Možná 
že neuškodí, když si trochu tu historii 
připomeneme. Sice věřím, že většina 
z vás, fandů sajdkárů, si koupila skvělou 
knihu Československé sajdkáry od autora 
Marcela Malypetra , avšak o této firmě 
jste se tam mohli dočíst jen to, že licenci 
firmy Stoye zakoupila česká firma ČZ a 
sajdkáry dvou typů pak vyráběla pro svoje 
motocykly o objemu 350 a 500 ccm. 
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První zmínky o firmě Stoye sahají do 20. 
let minulého století. Firma zprvu vyráběla 
jen sajdkáry na individuální přání, od roku 
1925 pak začala sériová výroba. Před II. 
světovou válkou byla firma Stoye vedle 
firmy Steib druhým nejvýznamnějším 
výrobcem sajdkárů v Německu a také 
významným exportérm do Francie i zemí 
Beneluxu. V době války dodávaly obě 
firmy sajdkáry s pohonem kola pro 
motocykly Zündapp KS 750 a BMW R 75. 
Po válce a po rozdělení Německa, zůstala 
firma v NDR a v roce 1949 začala znovu 

vyrábět sajdkáry. Z počátku pro motocykly 
AWO, později pak pro Simson, MZ a 
EMW. V roce 1972 byla továrna začleněna 
K firmě MZ a výroba sajdkárů byla 
ukončena. Na základě požadavků ze 
zahraničí však byla výroba v roce 1975 
znovu obnovena a pokračovala až do roku 
1989 do konce existence NDR. Pak byla 
znovu firma Stoye od firmy MZ vyčleněna 
a od roku 1990 se vyvíjí samostatně. 
A tak bude určitě nejlepší, když se teď 
podíváme na některé zajímavé exponáty 
z této devadesátileté historie firmy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovšem nás skútristy a členy Skútrklubu 
Čezeta určitě nejvíce potěší, že jediným 
vystaveným exponátem bez sajdkáru byl 
skútr Tatran s PAvem. A když už jsem u 
toho PAva, tak je určitě zajímavé, že jsem 

tam mezi prodejci našel zástupce firmy 
Jawa, který kromě náhradních dílů nabízel 
sajdkár Velorex, ale taky právě 
laminátovou repliku PAva. 
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Ale abych nezapomněl na současnou motocyklovou výrobu…i skútříky se našly. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A představte si, 2. února přijeli i zájemci o 
výstavu na motocyklech.  My jsme radši 

pro tu téměř 300-kilometrovou  trasu 
použili čtyřkolové vytápěné vozidlo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZZZAAAJJJÍÍÍMMMAAAVVVOOOSSSTTTIII       

 

Když už jsme se trochu věnovali historii 
německé firmy Stoye a motosalonu v 
Lipsku, tak jsem dostal takový nápad, že 
bych přidal ještě další zajímavé informace 
pocházející z Německa. A ještě jeden 
důvod to bude mít. Skútr asi nemá žádnou 
jednoznačnou definici, i když v dnešní 
době bychom asi mohli s velkou dávkou 
pravděpodobnosti správně definovat skútr 
– zvýšená ochrana jezdce, automatická 
převodovka, volný prostor mezi koleny 
jezdce. V dobách minulých byl ale skútr 

definován trochu jinak a převážně se 
jednalo o vozidla s malým motorem. Větší 
motory byly vyhrazeny motocyklům, a 
pokud byly požadavky na zvýšení ochrany 
jezdce, tak byly motocykly kapotovány. No 
a před časem jsem získal informaci o 
jednom velice zajímavém prototypu 
motocyklu, který vznikl v Německu před II. 
světovou válkou a byl jakousi odpovědí na 
již vyráběný motocykl značky Megola a 
zřejmě i snaha o konstrukci lehkého a 
výkonného (na tehdejší dobu) motocyklu. 
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Jedná se opravdu o velice zajímavou 
konstrukci mladého konstruktéra 
z Mnichova Roberta Killingera nazvanou 

 

 „Friedenstaube“ 
 

čili „Holubice míru“. Tento název působí 

vzhledem k datu vzniku tohoto projektu 
(1938) trochu tristním dojmem. Nicméně, 
stroj je to velice zajímavý a i výkonové 
parametry jsou na tehdejší dobu velice 
slušné. Jak se časem ukázalo, tak tato 
konstrukce byla v motocyklovém průmyslu 
slepou uličkou, ale to vám určitě nevadí a 

rádi se na tento velice zajímavý stroj 
podíváte trochu zblízka. 
Především je třeba zdůraznit, že motocykl 
má pohon předního kola a právě celý 
pohonný agregát je v předním kole 
umístěn. Jedná se o dvoudobý tříválec o 
obsahu 600 cm3 s rotačním šoupátkem. 
Válce z lehké slitiny byly jednotlivé a měly 
tedy 3 klikové hřídele. Dá se říci, že 
„primární“ převod, tzn. mezi klikovými 
hřídeli a lamelovou spojkou byl 1:4, dále 
následovala dvoustupňová planetová 
převodovka, která pak poháněla druhou 
polovinu předního kola. 

 
Zajímavé jsou však i další informace a 
parametry motocyklu. Motocykl měl 
trubkový rám, karosérie byla z plechu, 
přední kolo bylo uloženo v teleskopické 
vidlici, zadní kyvná vidlice s olejovým 
tlumičem se opírala o bezúdržbový 
silentblok. V karosérii bylo dostatek místa 
pro baterii, nářadí i příruční zavazadlo.  

Nádrž měla obsah 13 l a plně natankovaný 
motocykl vážil jen 125 kg. Ústrojí pohonu 
vážilo pouze 25 kg a komplet předního 
kola s pneumatikou pak celkem 45 kg. 
Konstruktér samozřejmě uvažoval o 
dalších úsporách hmotnosti, ke kterým by 
v případě sériové výroby mohla přispět 
samonosná karosérie popř. ještě použití 
hliníkového plechu na povrchové díly. 
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Megola Friedenstaube

Motor 4-takt Motor 2-takt

5 válců 3 válce

10 ventilů žádné ventily, rozvod rotač. šoupátkem

přes 50 pohyblivých částí jen jedno rotační šoupátko pro 3 válce

motor pevně uložen v předním kole kromě 3 pístů a 3 ojnic (celkem 6 kusů)

žádné další posuvně pohyblivé díly 

bez převodovky motor se otáčí v hnacím mechanismu 

s 2 převodovými stupni

bez spojky a volnoběhu spojka a možnost volnoběhu,

když motocykl stojí, může motor běžet

zadní kolo neodpružené přední i zadní kolo odpružené

Podle dobového tisku měl motocykl skvělé 
jízdní vlastnosti, motor pracoval bez 
vibrací a jízdní stabilita jak na dálnici tak 
třeba v písku byla velice dobrá. A teď mi 
řekněte, proč se tak skvělý motocykl 
nevyrábí? No řekněte, není to škoda? Ale 
teď mluvím naprosto vážně. Známe sice 
motocykly, které mají pohon na obě kola 
s mechanickým převodem (americký 
motocykl pro strážce přírodních parků), 
Yamaha zkoušela u terénních motocyklů 
přídavný pohon předního kola pomocí 
hydromotoru poháněného tlakovým olejem 

od motoru, ale pohon jen předního kola je 
rarita. A když se podíváme na dnešní 
výrobu aut, jak se stěhuje už asi 50 let 
pohon od zadních na přední kola, tak tato 
„móda“ zatím motocykly nepostihla.  
Co se nás skútristů týče, my si asi z tohoto 
článku nebudeme brát žádný vzor pro 
úpravu našich strojů. Sice už máme skútry 
s motorem ČZ 200 OHC, Jawa 350, 
zaslechl jsem, že se chystá E-čezeta (s 
elektromotorem), ale pohon na přední kolo 
zatím asi nehrozí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co tu máme dál??? 
Venku máme momentálně mráz, i když 
sluníčko prokukuje, tak to na dvě kola 
ještě určitě není. Proto je vhodný čas, 
zaměstnat si aspoň mozek. Máme tady 
dvě krásné historické fotečky, na kterých 
vidíte dva kolegy – skútristy, a já vyhlašuji 
soutěž, kdo je pozná.  

Abyste mě nepodezřívali z národnostní 
nesnášenlivosti, tak jeden je z Čech a 
jeden z Moravy. Na mailovou adresu naší 
redakce marcel@skutrklub.cz můžete psát 
správně odpovědi a já se sponzory 
projednám možnosti výher. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ještě na závěr této kapitoly se podívejte 
na pár zajímavých fotografií. Jednak si 
můžete prohlédnout extravagantního 
skútra Maxam z roku 2006, který asi není 
určen pro sériovou výrobu a nebyl by asi 

úplně praktický v dnešním provozu. Na 
opačném konci spektra skútrů jsou ty 
stroje, které neměly to štěstí, aby se o ně 
majitelé starali (jako tato Lambretta) popř. 
si na sebe musí vydělat tvrdou prací. 
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AAAKKKCCCEEE   ČČČSSSSSSČČČ  
 

Jaro je za dveřmi a blíží se nám 
motorkářská sezóna, a tak si zase 
zopakujeme přehled našich vlastních i 
cizích akcí, na kterých se zúčastňujeme. 
Já myslím, že nemá cenu se moc 
rozepisovat, protože každá naše akce 
bude zase předem avizována mailem 
všem potencionálním účastníkům, o 
kterých si myslím, že by se mohli zúčastnit 
popř. se pravidelně zúčastňují. Všichni 
ostatní účastníci, o kterých nevím, tak 
napište na známou adresu 
marcel@skutrklub.cz do redakce a já 
pošlu veškeré informace. Ještě upozorňuji, 

že kapacita letního srazu ve Lhenicích 
s jízdou na Grossglockner je naplněna. 
Jarní sraz je určen letos výhradně pro 
skútry a motocykly zn. ČZ (vloni to bylo jen 
pro skútry Čezeta). Spaní je na chalupě u 
našeho kolegy Jirky Nahodila, a tak 
předpokládám, že zase před akcí uděláme 
předběžné sčítání účastníků, abychom se 
k němu všichni vešli. 
Přehled akcí je na poslední straně.

 

ZZZÁÁÁVVVĚĚĚRRR 

Já myslím, že toto číslo Občasníku, které 
mělo za úkol zkrátit vám aspoň jeden 
dlouhý zimní večer a informovat vás o 
letošních akcích našeho klubu se blíží ke 
konci.  
Vám všem čtenářům, skútristům, 
motorkářům i jejich spolujezdcům přeji 
úspěšnou sezónu 2013, mnoho šťastných 
kilometrů, kola vždy ve správném a 
bezpečném styku s vozovkou, správně 

vrčící motor, neustále plnou palivovou 
nádrž laciného benzínu a pokud možno, 
tak i ….jak zpívá Petr Janda v jedné písni 
……….s modravým nebem nad hlavou !!! 
Těším se na shledání s vámi na všech 
našich akcích. 
 
MM 
šéfredaktor Čezetářského Občasníku 
a generální tajemník ÚV ČSSČ 
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 Skútrklubu 
datum název akce místo  konání P

2.2. Burza ND Zlonín P

2.3. Burza ND Chotusice P

23.3. Burza ND Nupaky

6.-7.4. 5. návštěva muzea motocyklů Křivoklát
 30.3. Burza ND Hobšovice

20.4. Burza ND Tuchlovice u Kladna

27.4. Burza ND Nupaky

27.4. Burza ND Velká Dobrá (Kladno)

27.4. 19. Sraz historických vozidel Chomutov
8.5. Sraz historických vozidel Pucheř

10.-12.5. 23. Skútr a motosraz  *) Ještěd
18.5. Burza ND Nupaky

18.5. Burza ND Tuchlovice u Kladna

25.5. 4. Jarní vyjížďka Cítoliby
25.5. 3. Sraz historických vozidel Cítoliby

1.6. Burza ND Chotusice

14.-16.6. 
22.6. Burza ND Nupaky

5.-7.7. 8. sraz PAvů Lhotka u Mělníka
20.7. Burza ND Nupaky

26.-28.7. 8. sraz VSJ Starý Týn
27.7. Burza ND Chotusice

31.7.- 4.8. 24. Skútr a motosraz Lhenice - Großglockner
3.8. Burza ND Velká Dobrá (Kladno)

17.8. 3. sraz moto čs. výroby Mšeno

17.8. 4. Melechovský okruh Ledeč nad Sázavou

24.8. Burza ND Nupaky

24.8. Burza ND Tuchlovice u Kladna

30.8. - 1.9. 20. Sajdkársraz Vrbno pod Pradědem

7.9. Burza ND Chotusice

13.-15.9. 25. Skútr a motosraz Zruč nad Sázavou
14.9. Burza ND Tuchlovice u Kladna

21.9. Burza ND Nupaky

28.9. Burza ND Hobšovice

5.10. Burza ND Velká Dobrá (Kladno)

12.10. Burza ND Tuchlovice u Kladna

19.10. Burza ND Nupaky

2.11. Burza ND Chotusice

16.11. Burza ND Nupaky

7.12. Burza ND Nupaky

14.12. Burza ND + odpolední posezení Chotusice + motorest za Kolínem

        České sekce

Skútrsraz "Zvůle u Kunžaku"

 
Pokud najdete nějaké nesrovnalosti, ozvěte se. Ani generální tajemník ani šéfredaktor 
nejsou neomylní .  


