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ÚÚÚVVVOOODDD   
 

Milí přátelé skútrů, motocyklů, dobrého čtení a samozřejmě 
hlavně vy, obdivovatelé a fandové strojů i osobnosti motocyklového 

konstruktéra a sportovce Jaroslava Františka Kocha 
 

……..a je to za námi. Asi všem 
nám, kteří jsme se okolo toho 
motali mnoho měsíců, spadl 
kámen ze srdce. Je 22. srpna 

2015 večer a já začínám psát 
toto mimořádné číslo. Proč 
mimořádné? No protože se 
nám asi podařil mimořádný počin, a to 

realizace památníku Jaroslava Františka 
Kocha v jeho rodné obci ve Mcelích na 
Nymbursku. 

Vy, pravidelní čtenáři 
občasníku, jste již byli o celé 
akci předem informováni, ale 
přece jen by asi bylo dobré toto 

mimořádné číslo začít psát 
pěkně od začátku, jak to 
všechno začalo. Jenomže 

vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádné 

číslo, tak si dovolím mimořádně použít 
články, z předcházejících čísel Občasníku, a 
pak na to navážu novými informacemi. 

 

JJJAAARRROOOSSSLLLAAAVVV   FFFRRRAAANNNTTTIIIŠŠŠEEEKKK   KKKOOOCCCHHH(((OOOBBBČČČAAASSSNNNÍÍÍKKK   ČČČ...444999)))   
 
Už dávno před přípravou tohoto čísla 
Občasníku jsem měl v plánu zmínit se o panu 
Kochovi. Mělo to dva důvody. Jednak se 
objevila o panu Kochovi zajímavá kniha a 
jednak jsem od kamaráda skútristy získal 

aktuální fotografie rodného domu pana 

Kocha, který se nachází v obci Mcely ležící 
mezi Mladou Boleslaví a Nymburkem. 
To ovšem není všechno, náhoda tomu chtěla, 
že jsem se na oslavách ve Strakonicích setkal 
s jednou velmi příjemnou a velmi 

sympatickou paní, která se přiznala, že je 
……..ale ještě si počkejte . 

 
Začněme knihou pana Ivana Faltyse, která se 
jmenuje J.F.Koch s podtitulem Od J.F.K. po 
Čezetu. Pan Faltys je krajský testační 

komisař, a tak samozřejmě veliký fanda 
veteránů. Když jsem s ním mluvil o knize (a 
samozřejmě i o jiných veteránských otázkách 
), tak mi řekl, že už dlouho chtěl o panu 

Kochovi něco napsat, protože ho považuje za 
jednoho z nejvýraznějších českých 

konstruktérů, který byl dosud opomíjen a 
nedoceněn. A tak když přišel rok 2013 a on si 
uvědomil, že je to právě výročí 120-ti let od 
narození a 30-ti let od úmrtí pana Kocha a že 
v jeho šuplíku je dostatečné množství 

materiálů a podkladů pro napsání životopisné 
knihy, už neváhal a pustil se do psaní. Sice to 

už v roce 2013 nestihl a kniha byla vydána až 
letos, nic to neubírá na jejím významu. 
Kniha nebyla vydána ve velkém nákladu – asi 
300 kusů, takže se po ní asi jen zapráší. 
Myslím, že 14 knih objednaných pro členy 
ČSSČ je dostatečným důkazem toho, že si 

práce pana Kocha vážíme. 
 
Trochu horší to je s jeho rodným domem. Jak 
vidíte na přiložených fotkách, tak bývalý 
Kochův statek je zarostlý a zpustlý. Jeho 
nový majitel zatím nechal částečně opravit 

střechu, ale jinak nic moc. Samozřejmě, že 

tento nový majitel vůbec nemusí vědět, jak 
významný konstruktér se v tomto domě 
narodil, anebo mu to je prostě jedno. A tak si 

jen můžeme přát, aby na průčelí 

zrenovovaného statku byla mosazná deska 

připomínající, že se jedná o rodný dům pana 
Jaroslava Františka Kocha. 
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A teď ty Strakonice !!!!!!!!!!! Představte 

si následující situaci. Parta skútristů 

v klubových tričkách s vyšitými obrázky 

skútrů Čezeta stojí u jednoho skútru a 

samozřejmě značně odborně a vážně 

diskutují. V tom se tam zastaví pán a 

paní, osloví nás a ta paní s úsměvem 

povídá:  

„Jsem moc ráda, že poznávám 

takovou partu nadšenců do 

skútrů…..já jsem totiž vnučka pana 

Kocha!!!!“.  

Myslím, že jsme chvíli zůstali jako 

opaření a nevěřili svým vlastním uším. 

Teprve když zase tento pár od nás 

(možná trochu zklamaně) odcházel, 

protože jsme asi byli skupina značně 

nekomunikativní, jsem se trochu 

vzpamatoval, tu paní jsem zastavil a 

požádal aspoň o společnou fotku. Košem 

jsem nedostal, a tak nás dcera vyfotila 

(viz foto). Poděkoval jsem a rozloučil se. 

Vyčítal jsem si ale, že jsem si neřekl o 

nějaký kontakt, ale už mi bylo hloupé 

znovu za tou paní běžet a otravovat jí. 

Jenomže za chvilku přišel Libor, podával 

mi vizitku a říkal, že mi ji posílá ta paní, 

co jsem se s ní fotil. Spadl mi kámen ze 

srdce. 
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Paní bývalé Kochové jsem hned druhý 

den napsal mail a zeptal se, na jejího 

otce. Můj první skútr (viz foto), který 

jsem kdysi koupil, byl s motorem 250 a 

jeho majitel mi řekl, že skútr postavil 

(podle dokumentace svého otce) pan 

Koch ml., který byl jeho spolužákem na 

automobilové průmyslovce v Mladé 

Boleslavi. O tomto skútru jsem psal ve 

své knize a ti, co už něco v rámci 

skútrsrazů pamatují, třeba si 

vzpomenou, že jsem první srazy s tímto 

skútrem absolvoval.  

A představte si moje překvapení, když 

mi na můj mail přišla odpověď: „Ani 

nevíte, jakou jste mi udělal radost!!! 

Roky hledám skútra, na kterém 

tatinek jezdil (i já) a teď ho vidím na 

fotce!!! To naše sobotni setkáni byla 

úžasná náhoda a já byla nadšená, že 

vidím správné fandy do skútrů.“ a já se 

teprve teď po 25-ti letech dozvěděl, jaký 

skvělý rodokmen má můj skútr. A tak se 

nedivte, že jsem tento skromný článeček 

zařadil do Občasníku.  

 

A ještě na závěr tohoto článku jedna 

dosud neznámá fotografie, na které pan 

Koch ml. představuje nový skútr Čezeta 

zástupcům Motokovu (pro mladší čtenáře 

poznamenávám, že Motokov byl podnik 

zahraničního obchodu, který jako jediný 

z ČSSR měl právo obchodovat s cizinou 

s motorovými vozidly). 

 

 

 

PPPAAAMMMÁÁÁTTTNNNÍÍÍKKK   JJJ...   FFF...   KKKOOOCCCHHHAAA(((OOOBBBČČČAAASSSNNNÍÍÍKKK   ČČČ...555111)))   
 

Jako voják jsem byl u dělostřelců. I když 

původně vyškolen jako tankový technik jsem 
musel vzít za vděk službu u tzv. „bigošů“ a 
starat se o pragovky a tatrovky jako technik 
dělostřeleckého oddílu. Nicméně jsem si 
z této doby přinesl znalosti o tom, co je to 

„dělostřelecká“ příprava. Tak to jsem přesně 
udělal tím, že jsem v čísle 49 napsal článek o 

panu Kochovi a v minulém čísle o dvou 
Jarkách ….Brutarové a Kochové (dnes 
provdané Ledkové). 
Ten nápad na památník pana Kocha ve mně 
tak postupně uzrával od chvíle, kdy byl vloni 
v Mladé Boleslavi odhalen památník pana 
Svobodovi – majiteli továrny na 

stejnojmenné traktory v Kosmonosech, a pak 
při vzniku parku Františka Šťastného – asi 
našeho nejznámějšího motocyklového 
závodníka v jeho rodné obci v Kochánkách. 
Proč by podobný památník nemohl mít J. F. 
Koch ve své rodné obci??? 

S tímto nápadem jsem se svěřil Milanovi 
Veselému, který je velký fanda motocyklů 
Praga 500 BD, což je další konstruktérský 

skvost pana Kocha, pak jsem oslovil obě 

„Jarky“, co by na to řekla rodina pana Kocha i 
Jarka Brutarová jako jeho spolupracovnice 
z ČZ…. a když jsem měl od všech souhlas, 
tak jsem oslovil obecní úřad a paní starostku 
ve Mcelích. Když jsem měl i předběžný 
souhlas místního zastupitelstva, zajel jsem za 

paní starostkou a začali jsme už jednat o 
konkrétních možnostech a krocích, jak 
dosáhnout našeho společného cíle.  
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Jak mnozí z vás vědí, oslovil jsem mnoho 
kamarádů skútristů i majitelů pragovek 
„beďarů“ s prosbou o finanční popř. i jinou 
pomoc. Paní starostka Bešíková se celé akce 
ujala velice aktivně a …………………. a já jsem 

se bláhově domníval, že všechno bude 
probíhat normálním způsobem, že celá akce 

bude v režii obecního úřadu Mcely a že my 
ostatní budeme pomáhat, seč nám budou síly 
stačit. Zároveň jsme se dohodli, kde bude 

památník umístěn, i termín, kdy proběhne 
jeho slavnostní odhalení. Také bylo 
dohodnuto, že jména sponzorů budou 
zveřejněna v obecním zpravodaji a natrvalo 
zapsána v obecní kronice. 
Jenomže dva oslovení pánové, které zde 
nechci jmenovat, si tuto akci vysvětlili trochu 

po svém, začali jednat na vlastní pěst s tím, 
že začali prosazovat svoje zájmy, jednali za 
našimi zády a snažili se prosadit na desku 
památníku organizace, které se o to „rádoby“ 
zasloužily. Ten první prosazoval Skútrklub 
Čezeta a ČZ Strakonice, ten druhý pak FKHV 

(Federace klubu historických vozidel) a 
spoustu dalších veteránských organizací, 

které mnozí z nás ani neznáme (VCC ČR, 
ČKHV, AKAV, UKUVHT, MBK a RREC..…..kdo 
z vás ví, co všechny ty zkratky 
znamenají???). Jenomže, žádná ze 
jmenovaných organizací nestojí za vznikem 

tohoto památníku a jediná její zásluha by 
byla finanční dar, který samozřejmě např. u 
FKHV by byl podstatně vyšší než u 
soukromých dárců – jednotlivců, ale nemá to 
být propagace moci FKHV, ale akce 
jednotlivců, majitelů strojů, které 
zkonstruoval pan Koch, rodiny a přátel pana 

Kocha, ale v první řadě obce Mcely, která pro 
tento památník vyčlení svůj pozemek a bude 

se dlouhodobě starat o jeho údržbu. 
Už při prvním jednání na OÚ Mcely jsme 
stanovili termín slavnostního odhalení, a to: 

 

 

_sobota 22. srpna 2015 v 10:00 hod._ 
 

 

Zástupci obce počítají s tím, že odhalení 

památníku bude jako celodenní akce, za 
účasti hostů, motorkářů – a s tím spojené 
výstavy motocyklů, které pan Koch 
zkonstruoval popř. značky ČZ, kde pan Koch 
dlouho pracoval, mělo by být zajištěno 
občerstvení, posezení a v odpoledních 

hodinách nějaké soutěže pro děti. Doufám, že 

se máme na co těšit. 
Z kraje května proběhlo na OÚ Mcely další 
jednání za účasti zastupitelů. Dá se říct, že 
jsme si upřesnili některé drobnosti, hlavním 
bodem bylo to, že nás paní starostka 
informovala o oficiálním založení veřejné 

sbírky po záštitou OÚ Mcely. Účet má číslo: 
 

 

_269935108/0300_ 

  
na který je možno zasílat finanční dary až do 

 

30.6.2015 
 

(ale raději co nejdřív, aby bylo jasné, kolik 
budeme mít na vlastní pamětní desku 
prostředků). Další jednání proběhne 
v polovině června, kdy už bude nejvyšší čas 

vybrat nějakou konečnou formu a velikost 
pamětní desky. Proto jsem vás žádal o 
urychlené zasílání finančních darů. Ještě 
jedna poznámka. Pokud chce někdo finanční 

prostředky věnovat formou sponzorského 
daru, obraťte se ohledně potvrzení přímo na 

OÚ Mcely na adresu ou.mcely@tiscali.cz. 
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OOOBBBDDDOOOBBBÍÍÍ   IIINNNTTTEEENNNZZZIIIVVVNNNÍÍÍCCCHHH   PPPŘŘŘÍÍÍPPPRRRAAAVVV   
 

Jinak se asi tato kapitola nedá nazvat.  Ve chvíli, kdy byla otevřena veřejná sbírka, 
bylo třeba celou akci řádně prezentovat, a tak 
jsme se do toho všichni pustili, každý na své 
úrovni. Začali jsme oslovovat různá média, 
kde by bylo možno informace o připravované 
akci i veřejné sbírce zveřejnit. Ne všude a ne 
vždy se to podařilo. Např. regionální rádio 

požadovalo na zveřejnění informace 
sponzora, závodním časopisu Škoda Auto a.s. 
ŠkodaMobil mi odmítli tyto informace umístit, 
i když jsme to chtěl dát do rubriky 
soukromých inzerátů, kde mi jinak bez 

problémů zveřejní inzerát na prodej třeba 
suchého záchoda  

Sbírka na památník J. F. Kocha 

19.5.2015 15:07:57 

 

Z iniciativy známého čezetáře Marcela 

Malypetra se letos dočká ve své rodné vsi 
Mcely u Nymburka památníku / pamětního 
místa J.F.Koch, závodník, cestovatel a 
především významný a osobitý motocyklový 
konstruktér, jehož nesmrtelné Pragovky a 
skútry Čezety snad není potřeba blíže 

představovat. Realizace památníku bude 

financována z výtěžku veřejné sbírky, pro 
jejíž konání za tímto účelem získal od 
Krajského úřadu StČ kraje Osvědčení OÚ 
Mcely. Velikost a provedení památníku závisí 
na množství vybraných finančních 
prostředků. Vyzýváme proto všechny 

příznivce J.F.Kocha, aby zvážili svoji účast na 
sbírce a své finanční dary zaslali od 
15.5.2015 do 30.6.2015 (čím dříve, tím lépe, 
definitivní rozhodnutí o provedení památníku 
musí být učiněno nejpozději v polovině 
června) na  
číslo účtu: 269935108/0300. 

Kvůli budoucí identifikaci dárců a možnosti 
jejich zapsání do kroniky obce zasílejte na 

sebe, prosím, i kontakt (není to samozřejmě 
povinné). 
Slavnostní odhalení památníku proběhne 22. 
srpna 2015 v 10:00 hod. Následovat bude 

celodenní happening pořádaný OÚ Mcely ve 
spolupráci s rodinou J.F.Kocha a jeho 
příznivci. Bude zajištěno moderování celé 
akce, výstava motocyklů a skútrů, promítání 
zajímavého medailonu o panu Kochovi, 
občerstvení (guláš, grilovaná kýta, speciálně 
pro motorkáře klobásy), živá hudba, 

sportovní odpoledne tzv. \"McelyCup\" (to 
berte jako překvapení) a dětské hry, večer 
pak zábava s možností tance pod širým 
nebem. Samozřejmě budou vítáni všichni 

hosté, zejména motorkáři na strojích, které 
zkonstruoval pan Koch, popř. značky ČZ, kde 
pan Koch léta pracoval. 
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Tyto informace a fotografie se objevily nejen v časopisu Motor Journal, ale i na stránkách i-Veteran 
http://www.i-veteran.cz/novinky/sbrka-na-pamtnk-j-f-kocha-986, později pak i na stránkách 

Skútrklubuhttp://www.skutrklub.cz/index.php/54-skutrklub/326-sbirka-na-pamatnik-j-f-kocha 

 
Dobrý den pane Malypetře, 
Bohužel váš inzerát nebudeme moci zveřejnit. Do klasické zaměstnanecké inzerce se svým 
obsahem nehodí a na jiných stránkách aktuálního vydání Škoda Mobilu již není prostor. Dalším 
důvodem je, že akce není pořádána ve spolupráci s firmou Škoda.  
Mohu Vám jedině nabídnout umístění do rubriky „Kultura“ v červencovém vydání Škoda Mobilu, 
jako pozvánku na kulturní akci v regionu. Ale ani toto není stoprocentní, jelikož je tato rubrika 

z důvodu uveřejnění jiných důležitých zpráv občas vynechána. 
Děkuji za pochopení 
S pozdravem 
Lenka Loučová,  GP – Komunikace ŠKODA AUTO a.s.,  

 
A když jsme se už neprosadili v továrně, kde se pan Koch vyučil, tak aspoň informace zveřejnili 

veteránští kolegové na Slovensku a v časopisu Veterán 7/15 vyšel následující článek: 
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Jak jsem již uvedl v předcházejícím článku, 

našli se tací, kteří si chtěli tento nápad 
přivlastnit a tuto činnost vzali tak vážně, že 
jeden z nich už začal ve spolupráci 

s nějakými architekty iniciativně připravovat 

návrhy budoucího památníku. Tyto návrhy 
můžete vidět na následujících obrázcích.  

 

 
Asi není důležité se rozepisovat o tom, co se 
komu na těchto návrzích líbilo nebo nelíbilo, 
avšak jednoznačným požadavkem bylo 

uvedení FKHV (Federace klubu historických 
vozidel) jako hlavního sponzora na desce 
památníku, což bylo v rozporu s našimi 
dohodami na OÚ Mcely. Byl jsem asi ten 
největší rebel, kdo válčil za naše práva, když 
mailová „válka“ nabírala už hodně na 

obrátkách, podpořila mě i Jarka Brutarová a 

paní starostka Bešíková ze Mcel. Nakonec 
jsem se dostal do sporu až s panem Ing. 
Janem Taublem, presidentem FKHV ČR…..ale 

náš boj jsme vyhráli. Všichni tito rádoby 
„pomocníci“ se nakonec stáhli do ulity a svůj 
marný boj vzdali …..asi jsem byl nepříjemný 
soupeř . 

A jaké asi byly jejich úmysly nejlépe vypovídá 
to, že následně nikdo z nich neposlal do 
veřejné sbírky ani korunu, přestože se 
oháněli sliby finančních darů až do výše 
několika desítek tisíc korun . Takže můj 

odhad, že se mělo jednat pouze a jen o 
vlastní zviditelnění, byl naprosto správný a 
můj „boj“ s těmito pseudopříznivci pana 
Kocha byl, myslím, opodstatněný.  

 

 

Stále byly ve hře různé možnosti 
vzhledu památníků podle již známých vzorů. Buď kamenná deska 
àla Fr. Šťastný nebo třeba kovové desky, jejichž vzory vidíte. 
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Velkým kritikem těchto výše 

uvedených návrhů byl Milan Veselý, 
který tvrdil, že pan Koch byl 
moderní a avantgardní člověk, takže 
by jeho památník měl být taky 
moderní a ne jen „náhrobek“. 
Navrhl proto památník složený 
z kružítka a kola a měl představovat 

spojení konstruktérských i 
sportovních úspěchů pana Kocha. 
Ani tento návrh však neprošel do 
dalšího kola. Přiznám se, že jsem 
patřil při výběru možností k těm 
konzervativnějším a stále jsem 

prosazoval ten původní návrh ala 
památník Fr. Šťastného. V tomto 

směru jsem byl asi za jednou 
s velkou částí zastupitelstva ve 
Mcelích.  
Tady bych se možná měl na chvilku 
zastavit. Na všech jednáních, která jsme měli 

na obecním úřadu, se za obec Mcely 
zúčastnily vždy jen ženy. Dozvěděl jsem se 
však, že jsou v zastupitelstvu i dva muži, 
kteří ovšem za celou dobu nepřeložili stýblo 

přes stýblo, a jen podle informací 

byli největšími odpůrci celé akce a 
původně prosazovali památník před 
rodným domem pana Kocha, který 
je však v dezolátním stavu (viz foto 
str.3), byl na prodej a všude kolem 
byla jen vysoká tráva a neupravené 
plochy.  

Je to smutné, že slavného rodáka, 
který se proslavil po technické 
stránce a na sportovním poli, 
prosazují v obci jen ženy a muži jim 
házejí klacky pod nohy. Jo, politický 
boj je nesmlouvavý, a tak opozice 

bude prostě vždycky proti, ať je to 
jakákoliv strana, jen když může 

škodit. Proč by se tak nedělo na 
obecní komunální úrovni, když se 
tak děje i ve vládě. Ještě i po více 
než čtvrtstoletí od sametové 

revoluce jsme si na demokracii nezvykli, 

umíme ji jen obratně zneužívat. Ale k těm 
pánům se ještě jednou vrátím, protože tím 
jejich negativní úloha zdaleka ještě 
neskončila. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Milan Veselý se však při hledání vhodného 
návrhu nenechal otrávit svým neúspěchem 

s kružítkem a kolem a za pomoci dalšího 
návrháře hledali zase trochu jiné varianty, 
které by bylo možno fotograficky přenést na 
kamennou desku. Byly to dost komplikované 
návrhy. 
Osobně si myslím, že podobné návrhy by byly 

vhodné např. na plakát, na pamětní desku se 

mi zdají zbytečně složité. 
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RRROOOZZZHHHOOODDDNNNUUUTTTÍÍÍ   
 

Na naše červnové setkání přijela i paní 

Jarka Brutarová, zástupci rodiny pana 
Kocha se opět nedostavili , Milan 

Veselý s sebou přivezl z Prahy sochařku 
Danielu Kartákovou, která nám předvedla 
svoje návrhy a nápady. Vzhledem ke své 
zkušenosti se zhotovení bysty Michaela 

Jacksona představila podobný návrh 
s bystou J.F.Kocha. Jenže představa o 
budoucím památníku J.F. Kocha byla už 
asi mezi všemi účastníky jednání hodně 
ovlivněna památníkem Fr. Šťastného, 

takže pro možnost vzniku úzkého 
vysokého památníku s bystou nikdo nezvedl ruku. 

Pak nám ještě paní sochařka předvedla jisté možnosti prostorového 
uspořádání památníku, kde by bylo využito více samostatných prvků 
(kamenů) ….např. tří. To se mně osobně docela líbilo, protože se mi velice 
líbí památník našeho mladoboleslavského průkopníka letectví Metoděje 
Vlacha v Ml. Boleslavi, který je pojat jako zastávka autobusů MHD a 
představuje maketu města, nad kterým je křídlo letadla. To křídlo je střecha 
zastávky a maketa města jsou vlastně lavičky pro cestující. 

A tak jsem si představoval, jak tam budou tři kameny, na tom největším 
bude deska se jménem J.F. Kocha 
a na těch dvou menších 
kamenech nějaké menší desky 
s obrázky jeho dvou 
nejslavnějších děl, Pragy BD 500 

a Čezety. Avšak po jednání jsme 
se shodli na tom, že využijeme 
nápis, kterým paní sochařka 
obdařila svůj návrh, a bylo 
rozhodnuto o realizaci původního 
návrhu desky, jak už bylo 
uvedeno …..àla Fr. Šťastný.  

 
Souběžně s tím se po druhé linii připravovala 
informační tabule a samozřejmě i výstava 
fotografií (k té se dostaneme později). Té 
písemné části se velmi aktivně ujal historik 
PhDr. František Dudek, té části obrazové 
včetně zpracování návrhu celé informační 

desky typograf pan Karel Čejka. Já a Milan 

Veselý jsme dodali technické informace a po 
připomínkovém řízení pánové vytvořili moc 
hezký informační panel. 

Bylo již předem rozhodnuto, že tento panel 
bude umístěn na zadní straně stávajícího 
informačního panelu obce Mcely, těsně vedle 
samotného památníku. Proto byl zvolen i 
obdobný vzhled panelu, který je ovšem 
v jakémsi „retro“ stylu a je, myslím, opravdu 

povedený. 

Vzhledem k tomu, že ne všichni se do Mcel 
vypravíte a z obrázku byste asi těžko četli 
text uvedený na panelu, tak zde je jeho 
doslovný přepis: 

 

Jaroslav František Koch (doslovný přepis) 
 

motocyklový konstruktér a závodník 1893 – 1983 
 

J. F. Koch se narodil v obcí Mcely 15. srpna 1893 jako prvorozený syn Jana Kocha a Boženy rozené 

Maršálkovo na půlstatku čp. 93. V obci od třicetileté války hospodařilo 8 generací jeho předků. V 
místním kostele byl pokřtěn jako František. Jaroslava začal používat a preferovat až v dospělosti, 
ale oficiálně uváděl křestní jméno na prvním místě. Podle tradičních zvyklostí byl předurčen k 
převzetí rodového gruntu. Rodiče však netušili, že jeho klukovské sny se rozcházejí s jejich 
životními hodnotami. Nadmíru bystré a schopné dítě převyšovalo úroveň svých vrstevníků, proto 

mu rodiče po absolvování místní obecné školy ještě dopřáli tři ročníky školy měšťanské. Další 
studium však pro sedláka považovali za zbytečné.  
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Šestnáctiletý František inicioval ve Mcelích vznik první vesnické sokolské jednoty v regionu a hned 

se v ní ujal role cvičitele dospělých i dorostu. Asi už tušil, že se mu fyzická zdatnost bude hodit. V 
uvedených aktivitách pokračoval i v letech první světové války, kdy v obci působil jako náčelník a 
cvičitel Sokola a režisér divadelních ochotníků. Předtím se stihl i přes nepřízeň rodičů vyučit v 
mladoboleslavské automobilce Laurin & Klement strojním zámečníkem. Odešel tam z rodné obce 
téměř bez prostředků a ubytování a podporu našel u dílenského mistra a motocyklového závodníka 
Narcise Podsedníčka. Ten předtím řadu let působil ve Mcelích jako osobní řidič zámeckého pána, 
prince Ericha Thurn-Taxise.  

Z podnětu Podsedníčka se František jako učeň soukromě vzdělával v matematice i mechanice a 
cílený zájem ho záhy přivedl ke studiu vyšší strojní průmyslovky v Praze na Smíchově. Po dvou 
letech sice musel kvůli válce studia přerušit, ale zato získal cenné zkušenosti jako armádní 

kontrolor v letecké továrně ve Vídni. Proto hned po vzniku ČSR stál u počátků letecké továrny Avia 

a v ní se podílel na vývoji letounu BH-1. S jeho pilotem jako mechanik v roce 1921 demonstrativ-
ně přistál na rodinné louce u rodné obce, což tehdy vyvolalo nejen u školní mládeže velký rozruch. 
Po odchodu z letecké firmy se zaměřil na realizaci klukovského snu o vývoji a výrobě vlastního 
motocyklu.  

Svůj první čtyřtakt OHC 350 ccm představil na průmyslové výstavě v Praze r. 1923 pod značkou 
JFK. Pro nedostatek financí jeho výrobu předal firmě Štěpánek v Kostelci n. L. V této zemědělské 

strojírně byly během čtyř let vyrobeny asi dvě desítky Kochových motocyklů. Svůj druhý 
jednoválec OHC 500 ccm Koch nabídl zavedené pražské strojírně Breitfeld-Daněk, které ho 
zaměstnala jako konstruktéra a vyráběla jeho motocykly od r. 1927 pod značkou BD. Po začlenění 
strojírny do koncernu ČKD přešla výroba motocyklů i s jejich konstruktérem pod automobilní 
oddělení Praga. Tam byty Kochovy spolehlivé a výkonné půllitry vyráběny pod značkou Praga 500 
BD. Celkem bylo v letech 1926-1933 dokončeno asi 1800 kusů. Koch v Pragovce ještě vytvořil 

originálně řešenou Pragu 350 OHC. Té bylo za hospodářské krize vyrobeno jen asi 500 kusů a z 

odbytových důvodů byla v r. 1933 ukončena i výroba půllitrů a činnost motocyklového oddělení. 
Koch se pak pustil už podruhé ve vlastní firmě do nové konstrukce 350 OHC anglického vzoru. V 
roce 1934 vyrobil 2 kusy pod značkou Koch. Nový motocykl nabídl československé zbrojovce ve 
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Strakonicích a stal se jejím externím spolupracovníkem. Firma sice dala přednost dvoutaktům, ale 

Koch tam spolupráci neukončil. Paralelně pak vylepšoval svou novou 350 a další konstrukce. 
Během války externě spolupracoval také s motocyklovou firmou Jawa a po válce se již jako stálý 
zaměstnanec vrátil do ČZ Strakonice, kde se podílel na konstrukci úspěšných ČZ125/150.  

Již koncem 30. let předvídal pozdější nebývalý zájem o skútry a během války a po jejím ukončení 
vyvíjel lehký jednomístný skútr se samonosnou karosérií. Na tyto aktivity úspěšně navázal po r. 
1950 vytvořením unikátní Čezety 175 ccm. Ta se stala spolu s Pragou 500 BD jeho nejúspěšnější a 
nejznámější konstrukcí. Spolu s odvozenými tříkolovými rikšami bylo v letech 1957-1964 vyrobeno 

kolem 121 000 kusů. Koch již v důchodu k Čezetě v r. 1962 ještě zkonstruoval elegantní přívěsný 
vozík Druzeta.  

Koch motocykly nejen navrhoval, ale také osobně prověřoval jako zkušební jezdec na mnoha 
tuzemských i mezinárodních soutěžích a dálkových jízdách včetně vytrvalostních dlouhých tratí. Z 
nich je možno připomenout zejména jízdu Praha-Paříž-Praha 1927, jízdu Řím-Praha 1928. 

šestidenní v Meranu 1932 a další v Oberstdorfu 1935. Po válce se spolu se synem Jaroslavem 

účastnil řady dalších závodních aktivit na strojích ČZ a působil jako přední funkcionář 
československého Automotoklubu. Na motocyklech vlastní konstrukce najezdil přes 800 000 km a 
ještě v 66 letech absolvoval na Čezetě spolu s druhou manželkou náročné celostátní přednáškové 
turné. V odborných publikacích je hodnocen jako rozhodující osobnost ve vývoji českého 
motorismu. Jako uznávaný odborník se v Praze dožil požehnaného devátého křížku. Vzhledem k 
životu a dílu ho můžeme považovat za příklad českého selfmademana.  

Ve strakonických motocyklových závodech našel po válce zaměstnání vedle syna Jaroslava rovněž 

bratr Augustin. Po vyhnání z rodného gruntu ve Mcelích tam našla útočiště i rodina bratra Antonína. 
Ten po dramatickém rozhodnutí prvorozeného Františka nesedlačit a zabývat se výhradně 
motocykly převzal od rodičů rodový půlstatek čp. 93. Druhorozený Josef totiž neuváženě rozprodal 
pozemky sousedního dědova půlstatku čp. 40 a zemřel po nehodě na motocyklu. Vzhledem k 
uvedeným okolnostem se rozvážný třetí syn Antonín projevil nejen jako vytoužený pokračovatel 
rodové tradice, ale po stejnojmenném pradědovi podědil vlohy pro dlouholetý a odpovědný výkon 

funkce obecního starosty. V čele rodné obce setrval od roku 1930 přes válku a dobrovolně 

odstoupil až po únorovém puči v březnu 1948. Poté byl jako oblíbený funkcionář a zkušený 
hospodář při vynuceném zakládání místního JZD označen za „kulaka“ a odsouzen k nucenému 
vystěhování z obce. Vánoce r. 1952 strávila rodina po zabavení majetku v promrzlém výměnku. Po 
večerním varování před ranní domovní prohlídkou s cílem nalezení podstrčených zbraní proto už na 
nic nečekala a zcela bez prostředků ze svého statku uprchla za oběma strýci do Strakonic. 
Příbuzensky víceméně spříznění sousedé tak byli uchráněni od hanebné asistence při vystěhování, 

ale jen tři místní rodiny se tehdy odhodlaly a zaslaly uprchlíkům do Strakonic nedostatkové 
potraviny a tehdy nezbytné poukázky k jejich nákupu. Pamětní deska na počest J. F. Kocha by 
proto ve Mcelích měla být rovněž mementem uvedené křivdy na rodině jeho bratra a zasloužilého 
starosty Antonína Kocha (1901–1985). 
 
Psal jsem, že se vrátím k výstavě fotografií. 
Panu Čejkovi jsem poslal několik fotografií na 

téma „skútr“ na výstavu (uspořádání výstavy 

později uvidíte na fotografii). Kolega Milan 
veselý zase zaslal obrázky na téma Praga BD 

500 a ostatní předválečné motocykly pana 
Kocha. Jen v rychlosti připomenu, které 

obrázky jsem poslal. Samozřejmě k nim byl i 

příslušný textový popis. 
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CCCÍÍÍLLL   JJJEEE   NNNAAA   DDDOOOHHHLLLEEEDDD      
 

Jak se blížil cíl našeho snažení tzn. den 22. srpna 2015, tak bylo třeba ještě naposled učinit něco 
pro propagaci akce. Bylo rozhodnuto, že budou vytištěny plakáty a pozvánky, VIP hosté budou 
pozváni mailem, na vlastní akci budou vytištěny informační letáčky a ještě jakési „vstupenky“, 
které budou rozdávány zdarma a každý účastník tam napíše na oddělitelný kupón svoje jméno a 
kontakt a všechny tyto kupóny se dostanou večer do slosování tomboly. Výhru proto může získat i 
ten, kdo odjede během dne a večerní tancovačky se nezúčastní. 

Informační letáček obsahoval zhruba stejné informace, jako jsou uvedeny na informačním panelu, 

a tak asi postačí, když ho tady ukážu, jak vypadal v rozloženém stavu (viz na další straně). 
Ale vraťme se k vlastnímu památníku. 
 
Měl jsem příslib sponzorského daru, a to 
vlastní desky, na kterou bude vyrytý nápis. 

Měli jsme možnost vybrat si z nabídky 
několika světlých i tmavých kamenných 
desek. Zastupitele Mcel z toho vybrali tu 
nejvhodnější a ve firmě ji nechali uříznout a 
obrousit. Již dříve jsme se dohodli na velikosti 
desky, a to 40 x 55 cm. Když byla deska 
hotová, tak už na mě zbyla jen příjemná 

povinnost pro desku zajet. Desku jsem 
vyfasoval a po příjemném posezení u kávy 
jsem si tuto cennost vezl domů …..a 

památník už dostával nějakou hmatatelnou 
podobu. 
Nápis na desku zařídil kameník pan Jeřábek 
z Krnska a mně spadl kámen ze srdce (asi 

tak ve velikosti a váze té desky), když jsem 

desku odvezl do Mcel a položil u paní 
starostky na stůl (na fotce je doma na gauči).  

 

Jiná firma zase sháněla vhodný podkladový 
kámen a vše se chystalo k tomu, aby se 
termín stihl. Na přelomu července a srpna 

jsem měl dovolenou a hned po dovolené jsem 
se ohlásil, že přijedu do Mcel, abychom 
doladili poslední drobnosti před slavnostním 
dnem. Mluvil jsem s paní místostarostkou a 
ta mi řekla, abych, až k nim pojedu, se 

podíval na památník …….co tomu řeknu 
??????? Ptal jsem se, jestli se mám těšit nebo 

bát, co uvidím, ale bylo mi doporučeno, 
abych se nechal překvapit. To bylo 

překvapení …..pár dní do slavnostního 
odhalení památníku a památník nikde !!!  

Na místě, kde měl stát, byla jen posekaná 

tráva a žádné stopy příprav. Tak jsem se 
nešťastně rozhlédl a zjistil, že památník sice 
je, ale „vtipně“ schovaný za velkým 
okrasným keřem, aby na něj zřejmě nebylo 
vidět od silnice, čímž byly naprosto zničeny 

naše snahy o jeho maximální zviditelnění pro 
projíždějící motoristy a turisty . Na úřadě 

jsem se dozvěděl, že opět zasáhli oni dva 
pánové z opozice (o kterých jsem již psal), 

14 

 [Zadejte 

obsah 



 

 15 

kteří se potřebovali zviditelnit a dokonce 

vyhrožovali odchodem ze zastupitelstva. 
Osobně si myslím, že by jich opravdu nebyla 
škoda, kdyby odešli, ale taky jsem chápal 
paní starostku, která nechtěla těsně před 
oslavou zvyšovat napětí v zastupitelstvu. 
Nicméně tito dva pánové si postavili ve 
Mcelích vlastní pomník své „inteligence“ a 

mohou být myslím na to právem hrdí. Je 
vidět, že ona dotyčná opoziční strana se 

neztratí, že má v zastupitelstvu dobře 

fungující zástupce, kteří dokáží názory své a 
svojí strany správně prosadit…..třeba tím, že 
památník významného rodáka schovají za 
strom. A tak jim mohu jen vzkázat: 
„Pánové, i kdybyste se postavili na 
hlavu, tak nikdy tak významní jako pan 
J.F.Koch nebudete ….a může za vámi 
stát jakákoliv strana, třeba i velká !!!!!“ 
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SSSLLLAAAVVVNNNOOOSSSTTTNNNÍÍÍ   DDDEEENNN   
 
Přiznám se, byl jsem trochu nervózní, nevěděl jsem, kolik 

kamarádů na motorkách a skútrech přijede. Ještě v pátek večer 
jsem vytáhl skútra z garáže, protože už delší dobu nejel, tak 
jsem mu dopřál projížďku na zahřání a obnovení všech životně 
důležitých funkcí. Vzpomněl jsem si, jak mi v práci kolegyně 
vyprávěla o jistém „Kiosku u rybníka“ v Žehrově a jeho skvělé 
kuchyni. Tak jsem se zastavil pro kamaráda a jeli jsme 
vyzkoušet, jakou mají klobásu. Byla dobrá …….a tak hned ta 

tréma byla o trošku menší. 
Ráno jsem vyjížděl tak, abych ve Mcelích už byl aspoň na 
devátou hodinu. Cestou v Luštěnicíchjsem potkal kolegu Vaška 
Sochra na Čezetě s vnukem Matějem na Tatranu, a tak jsme 

tam dojeli společně. Paní starostka mě pověřila rovnáním 
motorek a svěřila se, že má trému, protože účast přislíbil 

středočeský hejtman Miloš Petera.  
Motorky a skútry už ale začaly najíždět, takže jsem měl dost 
práce s tím, abych v pozadí památníku postavil skútry a ostatní 
motorky „odehnal“ trochu výš. 
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Byl jsem dohodnutý s kamarády Romanem 

Šimonem a Liborem Volkem, že přistaví svoje 
stroje vedle pomníku. Roman Pragu BD 500 
se sajdou a Libor samozřejmě svoji Čezetu 
s Druzetou.  
Libor se trochu opozdil, ale stihli jsme to. 
Libor Marčík splnil svůj slib a přivezl jeden 
z mála (snad 2) dochovaných motorů JFK 

350. Motor jsme postavili na podstavec za 
památník a mohlo se začít. 

 

 
 
Úvodní slovo měla samozřejmě paní 
starostka, a pak jsme se už tak nějak 
vystřídali. Začal Dr. Dudek, který povyprávěl 

o životě J. F. Kocha, tento jeho projev si 
prakticky můžete přečíst na informačním 
panelu. Pak jsme přišli na řadu my – technici, 
Milan Veselý pohovořil o těch starších 
motocyklech pana Kocha a na mě 

samozřejmě zbyly skútry. Pak se dostal ke 
slovu pan hejtman, který nám řekl, jak se 
výroba v Jawě slibně rozvíjí. Ne, že bychom 

nebyli rádi, ale přece jen spolupráce pana 
Kocha s firmou Jawa neměla dlouhého trvání, 
takže bychom spíš očekávali nějaké hřejivé 
slůvko o bohužel už neexistující motocyklové 
firmě ČZ. 
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Paní místostarostka předala paní Jarce 

Brutarové krásnou kytici a požádala ji o pár 
slov. Pak už nás paní starostka vyzvala, 
abychom odhalili památník, a tak společně 
s Jarkou Brutarovou, panem hejtmanem a 
Milanem Veselým jsme se této slavnostní 

chvíle snad zhostili zodpovědně. Paní 

Brutarová pak ještě položila svoji kytici na 
desku pana Kocha a sklidila zasloužený 
potlesk. Nejen za tento počin, ale hlavně 
proto, že se přijela na tuto slavnost podívat i 
přes svých osm křížků a je stále plná energie. 

A pak už byla volná zábava. Lidé prohlíželi 

motorky, ptali se, diskutovalo se, mezitím 
nějaké ty klobásky, krkovička, grilovaná kýta, 
pivíčko, pak ještě zaskočit na výstavu a do 
hasičárny a vyplnit svůj lístek pro večerní 

slosování. Odpoledne se pak konal 

„McelyCup“ čili sjíždění kopce na čemkoliv, 
ale to už mnoho hostů – motorkářů odjelo, a 
když jsem odjížděl kolem čtvrté hodiny, byl 
jsem poslední. 
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Večer se ještě konala taneční zábava a byly 

losovány docela pěkné ceny …..ale nám se to 
nějak vyhnulo. Jedině Zbyněk Plachý vyhrál 
lahev vína, ale věnoval ji paní starostce, aby 

si ve Mcelích zpříjemnili zasedání 

zastupitelstva. 
Tady se ještě podívejte na takovou všehochuť 
z toho moc hezkého dne. 
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ZZZÁÁÁVVVĚĚĚRRR………………AAALLLEEE   NNNEEE   KKKOOONNNEEECCC   
 
Ani nevíte, jak jsem moc rád, že se nám tato 

akce povedla zrealizovat. Už jsem toho 

napsal dost, a tak snad ještě pár fotek těch, 

kteří se o celou akci nejvíce zasloužili: 
 

 
 
 

 

 
 
Když ovšem řekneme „A“, měli bychom říct i 
„B“, tedy jmenovat ty, kteří nejvíce zklamali. 
Už byla o řeč o dvou opozičních zastupitelích 

ze Mcel. V příloze máte možnost nahlédnout 
do seznamu sponzorů. A tam jednoznačně 
uvidíte, že všechny organizace či firmy se 
k této naší aktivitě postavily zády.  
Závodní časopis ve Škoda Auto mi ani 
neumožnil uveřejnit informaci o konané akci, 
ani škodovácké muzeum jakkoliv 

nereagovalo, přestože se ve škodovce pan 
Koch vyučil. 
Federace klubů historických vozidel (FKHV) 
se nejprve oháněla desítkami tisíc korun 
sponzorského daru a neposlali ani halíř, 
stejně tak jako firma ČZ (a to je opravdu 
veliká ostuda). A to si jeden kolega z Brna 

bláhově myslel, že pod hlavičkou Skútrklubu 

za finanční pomoci firmy ČZ může strhnout 
celou realizaci památníku na svoji stranu. 
Doufám, že už teď sám uvidí, jak bláhová 

byla jeho vize a odpustí mi těch pár 
nepříjemných mailů, které jsem mu byl nucen 
napsat. 

Když jsem u těch mailů, tak jsem si vzpomněl 
na našeho prvního presidenta Skútrklubu 
Čezeta, který mi jednou dokazoval, jak je 
náročné uspořádat skútrsraz, že za dobu 
přípravy musel vyřídit 50 mailů !!!!! Tak jen 
pro zajímavost, všechny odeslané i doručené 
maily jsem si ukládal a za ten půlrok, kdy 

celá akce probíhala, jich bylo 520 …..psaní mi 
nevadí, ale myslím, že než si zase něco 
podobného vymyslím, že si dám chvíli pauzu 
. 

Když už jsem se zmínil o Skútrklubu Čezeta 
…… myslím, že by si pan Koch zasloužil i větší 

pozornost kolegů z Brna, kde má skútrklub 
svoje vedení a hodně členů. Vím, že z Brna 

do Mcel to není úplně blízko, ale čekal jsem 
větší účast …..aspoň byla původně avizovaná 
 

Starostka Lada Bešíková, 1. místostarostka Eva Gleichová a kronikářka Jana Hejlová 

 

Historik PhDr. František Dudek Csc., Milan Veselý ……a snad trochu i já  

 



 

 23 

………………AAA   CCCOOO   DDDÁÁÁLLL?????????  

 

Postavením památníku panu Kochovi by se 
neměla nad celou akcí „zavřít hladina“, každá 
podobná významná akce by měla znamenat 
začátek něčeho nového. Pro Mcely to 
znamená určitě další zajímavost pro turisty, 
ale taky práci s údržbou památníku i 

nástěnky ….a pro nás skútristy????  

Nevím, jestli něco vymysleli „pragováci“, ale 
mezi skútristy jsem už zaslechl názor, že 
bychom se tam mohli zase za rok sejít. A 
určitě to není vůbec špatný nápad. A pokud 
se nějaká podobná akce uskuteční, určitě 
budete všichni o ní v Občasníku informováni. 

 
Kamarádi skútristi, ještě chvilku vydržte číst, když jste to vydrželi až sem  

 
A vy, co mě znáte, tak víte, že stále něco 
vymýšlím, a tak se nemohu nechat zahanbit. 
Termín setkání u památníku příští rok ještě 

určitě dohodneme (možná v sobotu 13. nebo 
20. srpna 2016), ale neměli bychom asi 
přijet jen tak s prázdnou. Jenomže kytky se 
na skútru špatně vozí, a tak mám řešení. 
Před lety jsem několikrát navštívil festival 
„Stodola Michala Tučného“ v Hošticích. A jak 

možná víte (určitě někteří ano, byli jsme tam 
na skútrech cestou z Lipna), tak v Hošticích 
má na hřbitově hrob i Michal Tučný. Jenže 
lidé mu tam nevozí jen kytky, ale také 
kameny ze svého bydliště. A tak mě napadlo, 
že tady by se to taky hodilo. Každému se 
vejde do kapsy nějaký ten kámen z okolí 

svého bydliště a vzhledem k tvaru památníku 
by se to i hodilo. Kromě toho vedle 

památníku už pár kamenů leží, takže bychom 
jen nějaké přidali. Pokud si myslíte, že tento 
můj nápad není úplně k zahození, tak budu 

moc rád a doufám, že ve Mcelích nás 
s kameny nevyhodí.  
A když jsem se už tak pěkně na závěr 

rozepsal, tak budu ještě chvíli pokračovat. 
12. duben je mezinárodním dnem 
kosmonautiky. A právě v tento den v tomto 
roce (2015) bylo u nás v Mladé Boleslavi po 
mnoha problémech, váhání, dohadování a 
zatracování otevřeno  

Letecké muzeum Metoděje Vlacha. 
Budova muzea byla vyhodnocena jako stavba 
roku 2014 a v současné době muzeum 
ukrývá desítky unikátních a většinou 
letuschopných historických strojů. Už jsem 
vás chtěl v Občasníku pozvat na společnou 
návštěvu tohoto muzea, ale zapomněl jsem 

na to. No a teď se mi to náramně hodí. 
Kdybychom navštívili za rok památník 

J.F.Kocha, tak bychom pak společně mohli 
navštívit toto muzeum, protože pan Koch byl 
přece taky aviatik. 
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Veřejná sbírka na pomník J. F. Koch – seznam dárců

Poř. Jméno Datum platby Kč

1 Vohnický Alois 12.5.2015 500,00

2 Kropáček Petr 15.5.2015 1 000,00

3 Kohout Jan 15.5.2015 2 000,00

4 Malypetr Marcel 18.5.2015 2 000,00

5 Šišma Jaroslav 18.5.2015 200,00

6 Holub Luboš 18.5.2015 200,00

7 Routner Petr 19.5.2015 501,00

8 Vokáč Miroslav 19.5.2015 500,00

9 Švorc Karel 19.5.2015 501,00

10 Havelka Roman 20.5.2015 1 000,00

11 Simon Roman 20.5.2015 2 000,00

12 Veselý Milan 21.5.2015 500,00

13 Volek Libor 21.5.2015 500,00

14 Kozub Vratislav 22.5.2015 1 500,00

15 Skútristi z Německa 25.5.2015 2 041,00

16 Nepokoj František 25.5.2015 500,00

17 Mejzr Jaroslav 26.5.2015 1 000,00

18 Ebrecht Alena 26.5.2015 10 000,00

19 Hejl Jiří ml. 26.5.2015 500,00

20 Tipan Ladislav 26.5.2015 500,00

21 Sovák Mojmír 26.5.2015 1 500,00

22 Vošálik Jan 27.5.2015 1 000,00

23 Obarská Henrika 28.5.2015 100,00

24 Marčík Libor 01.06.2015 1 000,00

25 Dusil Ivo 04.06.2015 500,00

26 Staněk František 05.06.2015 1 000,00

27 Mejstřík Vladimír 09.06.2015 500,00

28 Krejčí Pavel 09.06.2015 1 000,00

29 Neznámý dárce 09.06.2015 1 000,00

30 Brutarová Jaroslava 10.06.2015 1 000,00

31 Landsmann Kamil 10.06.2015 250,00

32 Ledková Jaroslava 10.06.2015 1 000,00

33 Vilímovský Martin 11.06.2015 200,00

34 Rychtařík Josef 12.06.2015 200,00

35 Plachý Zbyněk 12.06.2015 500,00

36 rodina Davídkova, Kordačova 15.06.2015 2 500,00

37 Hájek Jiří 15.06.2015 100,00

38 Koch Jan 16.06.2015 2 000,00

39 Klouček Tomáš 16.06.2015 3 000,00

40 Kolaříková A., Kysel 17.06.2015 800,00

41 Hejlová Jana a Jiří 19.06.2015 500,00

42 Jiří V. Černý, Rolls Royce 19.06.2015 5 000,00

43 Klouček František 19.06.2015 1 000,00

44 Holub Luboš 22.06.2015 500,00

45 Rychtecký Bohumil 23.06.2015 500,00

46 Sochr Václav 23.06.2015 1 000,00

47 Fišer Matěj 23.06.2015 500,00

48 Dvořák Josef 23.06.2015 200,00

49 Havlasovi Josef a Markéta 23.06.2015 600,00

50 Jan Kordač, Ekvinocium 25.06.2015 5 000,00

51 Wild Jan 29.06.2015 500,00

52 Krejčí Zdeněk 29.06.2015 1 000,00

53 Gerža Miroslav 01.07.2015 200,00

54 Koch Miroslav 01.07.2015 500,00

55 Ertl Ondřej 01.07.2015 275,00

56 Šimončič Josef 02.07.2015 300,00

57 Veterán Car Club Chomutov 20.07.2015 2 000,00

58 Antoni Jaroslav 10.08.2015 2 000,00

Celkem 68 168,00

PPPŘŘŘÍÍÍLLLOOOHHHYYY   
 
Přílohy jsou přílohy, a tak zde najdete to, co 

se už do článků nevešlo. Jak už jsem 
několikrát uvedl, ne každý byl této akci 
nakloněn, a tak např. na výstavce 
v hasičárně byl odposlechnut výrok jednoho 
pána, který si prohlížel desku se jmény dárců 
a prohlásil: „Jak tak čtu ty jména, tak to se 
muselo vybrat aspoň 150 tisíc a někdo si 

pěkně namastil kapsu !!!“ 
Nevím, jak se provádí v těchto případech 
„maštění kapes“, ale ze svého laického 
pohledu jsem na obecním úřadu žádné 

promaštěné kapsy neviděl, a tak se zde 
můžete podívat jednak na seznam, dárců a 
jednak i na povolení veřejné sbírky, která 

probíhala pod dohledem krajského úřadu. I 
když tím určitě některým lidem pusu 
nezavřu, tak snad aspoň ti rozumnější 
pochopí, že podobné akce jsou spíš o hodně 
starostech, hodně pracích a hodně nervech a 
že ti, co je zajišťují, si zaslouží spíš uznání 

než obviňování.  
 
Při výčtu sponzorů nesmíme zapomenout na 
dva důležité sponzory, kteří nejsou uvedení 
na seznamu.  Je to jednak jedna moravská 
firma, která nechce být jmenována a která 

nám věnovala vlastní pamětní desku, a pak 

samozřejmě zámek Chateau Mcely (viz dole), 
který se významnou měrou podílel na 
financování doprovodných akcí (hudba 
apod.). 
 
Dalšími přílohami jsou Mcelské zpravodaje, 
první z nich ze srpna o připravované akci 

informoval, ten druhý ji pak zhodnotil (Pozn. 
red. nejedná se o prosté kopie „zpravodajů“, 
ale u zářijového vydání jsou vybrány pouze 
články, které se týkají slavnostní akce). 
 
No a jako poslední přílohu jsem vybral článek 

z webových stránek Nymburského deníku, 

kde je také rozhovor s paní Ledkovou, 
vnučkou pana Kocha, která vzpomíná na 
svého dědečka a hlavně jeho vztah k hudbě. 
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Ve Mcelích odhalili desku konstruktérovi 

legendárního skútru zvaného „prase“ 
 

Mcely - Motocyklový konstruktér Jaroslav František Koch, slavný rodák ze Mcel, má nově v obci 

pamětní desku 

 
 
Více  
Slavnostní odhalení desky slavnému konstruktérovi Jaroslavu Františku Kochovi ve Mcelích. Autor: 

DENÍK/ Milena Jínová 
 
Stovky lidí byly svědky historického okamžiku. Ve Mcelích na návsi byla po dlouhých letech 
odhalena pamětní deska slavnému motocyklovému konstruktérovi a závodníkovi Jaroslavu 
Františku Kochovi, slavnému mcelskému rodákovi. 
 

Jaká by to byla sláva bez motorek, kterým Jaroslav Koch věnoval celý svůj aktivní život. Do Mcel se 
sjely opravdové skvosty, které mnohé pocházejí z Kochovy konstruktérské dílny. A jejich majitelé 
je udržují tak, že některé vypadaly, jako když zrovna vyjely z továrny. Zaplesalo srdce nejednomu 
obdivovateli včetně hejtmana Miloše Petery, který na odhalení desky přijel stylově, jak jinak, než 
na motorce. „Já sám mám několik motorek doma, je to můj koníček. Obdivuji, co už tehdy 
dokázaly vytvořit české ruce," řekl hejtman po prohlídce strojů a před odhalením desky. 

 

Slavnostní dopoledne si nenechala ujít ani Kochova rodina. Přijela vnučka Jaroslava Ledková se 
svým synem   a vnukem Jaroslava Kocha Janem Staňkem a nejmladším z rodu Kochů, malým 

Filipem Staňkem. Rozhovor s Jaroslavou Ledkovou naleznete na str. 3. Akci si nenechala ujít ani 
dlouholetá konstruktérova spolupracovnice Jaroslava Brutarová, která se vyjádřila  o Jaroslavu 

Kochovi jako o výjimečném člověku. 
 
Slova se samozřejmě ujali odborníci, František Dudek a Marcel Malypetr, kteří představili život a 
úspěšné konstruktérské počiny Jaroslava Kocha před odhalením jeho pamětní desky. Oba se také 
podíleli na sestavení brožury, kterou obec Mcely při příležitosti odhalení vydala. My vám přinášíme 

alespoň stručný výběr z ní. 
 
Jaroslav František Koch se narodil ve Mcelích 15. srpna 1893. Motorky už byly jeho snem v 
klukovském věku.  I přes nesouhlas rodičů se vyučil v mladoboleslavské automobilce Laurin& 

Klement strojním zámečníkem. Odešel tam z rodného statku téměř bez prostředků a ubytování. 

Podporu našel u dílenského mistra, tehdejšího motocyklového závodníka Narcise Podsedníčka, 
který předtím řadu let působil jako řidič Ericha Thurn -Taxise. Pod jeho vlivem Koch vystudoval 
vyšší strojní průmyslovku v Praze. 
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Po vzniku ČSR stál u zrodu letecké továrny Avia a v ní se podílel na vývoji letounu BH-1. 

Od roku 1922 pracoval František Koch na vývoji a výrobě vlastního motocyklu. První motocykl – 
čtyřtaktní jednoválec OHC 350 ccm představil v roce 1923 pod značkou JFK. Ten se mu ale 
nepodařilo vyrobit ve více kusech. 
 
Druhý jednoválec, půllitr, nabídl Koch zavedené firmě Breitfeld-Daněk, která ho zaměstnala jako 
konstruktéra. Od roku 1929 byly Kochovy motocykly nabízené pod značkou Praga 500 BD, kterých 
bylo vyrobeno asi 1 800 kusů. Kromě dalších úspěšných motocyklů, například ČZ 120/150, vytvořil 

Jaroslav František Koch unikátní skútr Čezeta 175 ccm, mezi motorkáři přezdívaný jako „prase", 
který se stal spolu s Pragou 500 BD jeho nejúspěšnější a nejznámější konstrukcí. Později vznikl i 
přívěsný vozík, takzvaná Druzeta. 
 
A jak to ve Mcelích bývá, odhalením pamětní desky sobotní aktivity neskončily. Odpoledne se konal 
netradiční závod MceloCup aneb sjezd na čemkoli, při kterém se bavila celá vesnice. Ale nebojte se, 

nešlo o žádný adrenalin jako na motorce. Dole pod kopcem se mohli ti, co nestačili zabrzdit, opřít o 
balíky slámy. 

 
Kochova vnučka: dědeček byl hudební fanatik 
 

 
 
Vnučka Jaroslava Františka Kocha Jaroslava Ledková si nenechala ujít slavnostní okamžik, který 
připomněl jejího slavného dědečka. Nymburskému deníku poskytla krátký rozhovor. Na fotografii je 

se svým synem Janem Staňkem. 
 

Co pro vás tento slavnostní okamžik znamená? 
Docela mě to dojímá. Protože když se o tom začalo mluvit, tak jsem to viděla jako dobrý nápad. 
Děda měl 120 let výročí před dvěma lety a to v podstatě nikde moc neproběhlo. Začala jsem se 
zajímat o medailonek s názvem Život bez dlouhých chvílí, který televize natáčela v roce 1971. 
Podařilo se mi ho přes televizního sportovního redaktora Jakuba Bažanta sehnat. Bohužel je to bez 

zvuku. Snad by se to mělo od sedmi večer promítat. Je to dojemný dokument z doby, kdy byl ještě 
v plné síle. 
 
Pamatujete si z dětství ty motorky, se kterými byl dědeček celý život? 
Upřímně řečeno, už ne. Pamatuji si skútr, na kterém jsme drandili. Ale dědeček mě směroval úplně 
jiným směrem, na muziku. Protože on byl, jak říkám, taková chodící encyklopedie, byl nesmírně 
chytrý, jazyky vybavený. V Praze jsme chodili na koncerty a pamatuji si třeba, když jsme byli na 

absolventském koncertě mladého zpěváka Jaroslava Horáka, tak dědeček říkal: Děvenko, tady toho 
kluka bude jednou plné Národní divadlo. A to se splnilo. Dokázal odsedět celé Pražské jaro. Já se 
věnovala hudbě a sama jsem houslistka a můj syn je kontrabasista. 

23.8.2015 
Autor: Milena Jínová 
 


