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ÚÚÚVVVOOODDD   
 

Milí přátelé skútrů, motocyklů, dobrého čtení a neotřelého 
humoru, prostě všichni vy, které ještě nepřestalo bavit číst Čezetářský 

občasník. 
Další rok za námi ….to je fofr co??? A 

jaký byl, to si asi musí každý vyhodnotit 

sám. Když to vezmu za nás skútristy, tak 

jsme zorganizovali několik pěkných srazů 

a na dalších akcích se zúčastnili, kromě 

toho jsme výraznou měrou přispěly 

k realizaci památníku J. F. Kocha ve 

Mcelích. Když bych měl hodnotit rok, 

jako celek, tak byl určitě důležitý pro nás 

všechny tím, že začalo „stěhování 

národů“ ….bohužel blbým směrem, tak 

bychom se mohli trochu ironicky podívat 

na hlavní aktérku tohoto celoevropského 

průseru.  

Samozřejmě hlavním tématem budou 

naše skútristiské akce a naše stroje, 

podíváme se tradičně na nějaké ty PF-

ky, které došly do naší redakce, a 

vzhledem k tomu, že byl Silvestr, tak 

snad neuškodí nějaké ty vtípky.

. 

CCCOOO   JJJSSSMMMEEE   DDDĚĚĚLLLAAALLLIII   –––   AAAKKKCCCEEE   ČČČSSSSSSČČČ   
 

V zimním čísle Občasníku nemůžete 

čekat moc reportáží ze skútristických 

akcí, protože i když byl podzim celkem 

v oblasti počasí motorkářsky příznivý, 

tak ta intenzita akcí se přece jen snižuje. 

Na druhou stranu si přečtete reportáž o 

Čezetě 506, o které jsem v minulém 

Občasníku psal jako o překvapení. 

Mirošovice a Čezeta 506 16.10.2015 (((***************))) 
 

 

Pan Neil Smith oslovil 

našeho předsedu 

Skútrklubu Mira Geržu 

s nabídkou, že členům 

skútrklubu předvede prototyp skútru 

Čezeta typ 506, o kterém jste se už 

mohli dočíst v předcházejících číslech 

Občasníku, ale taky v jiných časopisech. 

Miro mi (jako samozvanému 

generálnímu tajemníkovi ČSSČ) tento 

dopis přeposlal, co na to říkám (říkáme) 

a jak se k tomu postavíme. S Mirem 

jsme se naprosto shodli v názoru, že tuto 

nabídku budeme akceptovat, že je to 

velice vstřícné gesto od pana Smithe a 

že bychom měli k tomu přistoupit 

pozitivně s tím, že je dobře, že někdo 

chce pokračovat ve výrobě skútrů 

Čezeta, i když se už bude jednat o zcela 

odlišný stroj. Podle některých kolegů pan 

Smith hanobí veterány zástavbou 

elektromotoru a taky (což je asi pravda) 

skupuje díly a skútry a tím zvyšuje na 

veteránském trhu cenu dílů, což se nám 

asi nelíbí. Jenomže, …pan Smith získal 

ochrannou známku Čezeta a ve 

svobodné zemi chce začít svobodně 

podnikat. Bude si podnikat jak bude chtít 

a může mu být úplně lhostejné, co si o  

tom budou myslet nějakcí veteránisti. 

Proto jsme jeho gesto považovali za 

vstřícné a odezva našich členů na tuto 

pozvánku byla velice kladná. A tak 16. 

října jsme se sjeli v docela hojném počtu 

do Mirošovic, přijel i František Hamrák zo 

Slovače. 
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Pan Smith nám po vřelém přivítání 

představil svůj tým, a pak nám (podle 

mne) docela dobrou češtinou povídal o 

svém podnikatelském záměru a o 

technických parametrech Čezety 506. 

Pak přišla ta chvíle, na kterou jsme se 

všichni těšili …..šli jsme se svézt na 

jednom prototypu. I když jsem tou 

dobou ještě chodil s berličkama, tak mi 

je kamarádi chvilku podrželi a já jsem si 

taky nenechal tu příležitost ujít. Mezitím 

kolega pana Smithe přinesl pohoštění, a 

tak jsme po krásné projížďce, kdy jsme 

se všichni na skútru vystřídali, a plni 

dojmů ze zcela nové zkušenosti zasedli 

do pohovek, dali si něco dobrého k jídlu 

a s panem Smithem diskutovali o tom, 

co jsme právě prožili, co si o tom 

myslíme, co se nám líbí a co ne. ….a co 

bychom vylepšili . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O čezetě 506 toho už bylo hodně 

napsáno, a tak snad jen několik 

zajímavostí. Každého určitě zarazí 

navrhovaná cena 9 600 €, ale je třeba 

zajímavé, že třetinu z výrobních nákladů 

tvoří cena japonských akumulátorů. Pan 

Smith asi správně předpokládá, že jejich 

cena bude celosvětově klesat. Určitě 

bude ale zajímavé srovnání se skútrem 

BMW, který má přibližně stejné 

parametry a je o polovinu dražší. 

Také nám pan Smith řekl, že připravuje 

zcela nový model, který bude sice 

designově podobný Čezetě, ale bude 

zcela nově zkonstruován za použití 

hliníkových dílů. V současné době už 

probíhá jeho překreslování v CADu a 

hledání optimální vnitřní konstrukce, 

která ušetří nějaké to kilo hmotnosti a 

bude dostatečně pevná, aby vyhověla 

všem požadavkům. 
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U Čezety 506 se počítá i s možnosti 

připojení návěsných vozíků, např. PAv 
apod…..abych nezapomněl . 

Všem, co jsme se akce zúčastnili, se 

nám u pana Smithe líbilo, někteří 

dokonce nabídli své služby v podobě 

renovace starších strojů apod. Celou akci 

se pokusili znevážit „odborníci“ na chatu 

jawamanie. Zhodnotil jsem ji na našich 

skútrstránkách následujícím 

komentářem, který myslím celou situaci 

dostatečně vystihuje: 

„Kamarádi skútristi a pane Smith, 

nejsem moc velký pisatel do diskusních 

fór, protože s lidmi, kteří se neumějí 

podepsat jménem a jen kritizují, se mi 

moc povídat nechce. Teď jsem si tak 

trochu prošel diskusi na jawamanii a je 

to skoro až smutné, co se tam člověk 

dozví. A všichni ti anonymní odborníci z 

jawamanie, mají určitě s Čezetami větší 

zkušenosti než ti "důchodci", kteří vlastní 

skútrů Čezeta desítky a kteří mají 

zkušenosti se zástavbami různých jiných 

motorů do Čezet. Na vysoké škole se 

říkalo: „Kdo něco umí,ten to dělá, kdo 

nic neumí,tak o tom učí". Já bych to 

upravil: "Kdo něco umí, tak to dělá, kdo 

nic neumí, tak píše do diskusního fóra". 

Mně se taky projekt elektrické Čezety 

zpočátku moc nelíbil, ale dneska, když už 

mám daleko víc informací, tak to 

všechno vypadá trochu jinak. 

Elektropohony se budou určitě víc a víc 

prosazovat a my můžeme být rádi, že si 

pan Smith vybral pro svůj podnikatelský 

záměr Čezetu a ne třeba Vespu. Pane 

Smith, myslím, že naše parta skútristů 

vám drží palce.Malypetr“ 
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Pozn. K předcházející tabulce ještě dvě doplnění. Cena 9 900 € u Čezety je včetně 3-leté 

záruky a je garantována životnost akumulátorů 250 000 km nebo 10 let. 

 

Ještě mě tak napadlo, že když „jawaři“ 

tak mohutně zkritizovali to, jak nám pan 

Smith naprosto bezprostředně a 

otevřeně předvedl svůj prototyp …a 

nechal nás na něm projet, jestli taky 

firma Jawa pozvala členy Jawaklubu a 

nechala je projet na svém litrovém 

speciálu, na který vyplácala spoustu 

peněz, které mohly být použity daleko 

lépe. Jestli to čte nějaký „jawař“, pošlete 

mi prosím odkaz na nějakou reportáž 

z toho veřejného představení litrové 

Jawy, rád si ho přečtu (můj mail: 

marcel@skutrklub.cz). Děkuji. A moje 

hodnocení??? Pět hvězdiček!!! Nebo má 

snad někdo z účastníků jiný návrh??? 

  
A teď zlatý hřeb dnešního večera  ….. 

designový návrh nové Čezety. Hodnocení 

si udělejte každý sám, ale mně se to líbí. 

A kdyby se panu Smithovi podařilo 

s touto moderní replikou být stejně 

úspěšný jako třeba firma BMW se svým 

vozem Mini, tak by to bylo krásné. A 

abych nezapomněl, předsednictvo ÚV 

ČSSČ se jednomyslně usneslo, že do 

svých řad bude přijímat i majitele skútrů 

Čezeta 506 popř. i skútrů Čezeta nového 
designu . 
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33. Skútr a motosraz Strážné   

24.- 25.10. 2015  (((***************)))  
 

Tento sraz měl být 

původně jen jakousi 

jednodenní vyjížďkou, ale 

vzhledem k eufórii 

letošního roku, kdy jsme absolvovali 

několik krásných srazů …..a na základě 

známého českého přísloví, že „s jídlem 

roste chuť“ se členská základna ČSSČ 

rozhodla pro další skoro celovíkendový 

sraz. Proč skoro? Protože byl jen od 

soboty do neděle. 

V sobotu jsme navštívili sbírku motorek a 

skútrů jednoho našeho kolegy, kde nás 

kromě krásně zrenovovaných strojů 

čekalo opět velice dobré a příjemné 

pohoštění, takže jsme tam odbornými 

diskusemi a při dobrém jídle prožili moc 

hezké odpoledne.  
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Přece jenom ale už byl podzim, takže 

jsme se zase tak moc dlouho 

nezdržovali, abychom stačili dojet do 

našeho cílového místa ….do Strážného 

v Krkonoších, kde nás opět ve svém 

penzionu očekávla jedna z mnoha dcer 

Poldy a kde jsme měli objednané 

ubytování. Tam jsme se opět dosytosti 

najedli a dlouho do noci poseděli u 

odborných motorkářských diskusí. Ráno 

po dlouhé a dobré snídani …..a ještě 

pokračující plodné diskusi jsme se rozjeli 

k domovům. Zase určitě víc napoví 

fotografie. 

Co dodat???? Zase moc hezký sraz, moc 

hezké chvíle s partou kamarádů. Hezké 

počasí, výborné jídlo..…Hvězdičky jsou 

v plné palbě!!! 
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Vyjížďka Dubá 8.11,2015 
 

Vlastně to ani nebyla žádná akce klubu, 

to jsme se jen s Vaškem a Matějem sešli 

na konci známé motorkářské trasy 

Mělník – Dubá na benzince za Dubou. 

Bylo nádherné podzimní slunečné počasí, 

a tak tam bylo plno motorkářů. Dali jsme 

si kávičku, chvilku poseděli, probrali 

důležitost reflexních proužků lepených na 

disky a pak jsem ještě doprovodil oba 

kolegy k domovu do Roudnice a vydal se 

k svému domovu. Bylo to asi 150 

krásných podzimních kilometrů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chotusice – Zlaté slunce  12.12,2015 
 

Tradiční poslední akce, kterou si už 

několik let plánujeme, je návštěva 

prosincové burzy v Chotusicích. 

Odpoledne se pak sejdeme tradičně 

v motoristickém motorestu Zlaté slunce 

za Kolínem, kde si dáme něco dobrého 

k jídlu a zase diskutujeme, hodnotíme 

uběhlou sezónu a plánujeme, co 

provedeme příští rok. A taky se snažím 

mít hotové skútristické kalendáře na 

příští rok, které se tam pokouším 
rozprodat. Většinou se to povede . 
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Pozn. Poslední fotografie ukazuje naše 

klubové „věčné milence“ Zbyňka a 

Romču, kteří se rozhodli pro miminko a 
podle katalogu vybírali jeho vzhled . 
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MY a naše stroje 
 

Už před časem jsem vás informoval o 

dalším skútristovi, který chce vstoupit do 

řad naší skvělé party známé pod 

zkratkou ČSSČ. Je to pan Ing. Jiří 

Štědronský z Kostelce nad Labem. 

Určitě si rádi přečtete něco o historii jeho 

skútru, kterou mi poslal:  
Vážený pane Malypetr,  

v r.1970 jsem koupil mírně ojetého skútra 

ČEZETA 501/05 z r.1960 na kterém jsem 

jezdil skoro 20 let v Praze do práce a za svojí 

budoucí manželkou. Pak jsem se přestěhoval 

do blízkosti svého zaměstnání, pořídil auto a 

milého skútra uložil do stodoly u rodičů v 

jižních Čechách k "věčnému odpočinku".  
K Vánocům 2013 jsem dostal Vaši knihu 

Skútr ČEZETA. A bylo rozhodnuto. Jako 
důchodce, který celý život pracoval jako 
konstruktér v jedné pražské strojařské 
fabrice jsem nemohl nechat milé prasátko 
zemřít. Začalo shánění různých dílů a 
následně renovace od prvního do posledního 

dílečku, do posledního šroubku. Rady od Vás 

byly neocenitelné, chtěl bych Vám velice 
poděkovat. Teď už je renovace hotova 
(výbrus, výměna všech ložisek, nová kluzná 
pouzdra v převodovce, nové čepy a pouzdra v 
kyvných vidlicích, nové chromy, oba řetězy, 
bowdeny, spojka, těsnění, lak.... atd., atd. - 

vždyť to jistě dobře znáte). Skútr je po TK, 
má nové číslo a po létech jezdí zase jako 
čertík. Při trošce tolerance vypadá jako nový, 
jen pův. sedlo a tlumiče výfuku jsou trochu 
poznamenané zubem času. Myslím, že skútr 
je zachráněn a že se stává, jak jsem četl v 
informaci o přihlašování veteránů "součástí 

technického a kulturního dědictví národa".  

Pan Štědronský byl s námi na setkání u 

Zlatého slunce. Přivezl s sebou některé 

zajímavé informace, např. přiřazení 

starého a nového označení zapalovacích 

svíček PAL. Trochu jsem to ještě rozšířil 

o zahraniční značky a najdete to 

v příloze. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dalším zájemcem, který chce rozšířit 

řady skútristů je pan Pavel Jiroušek 

z Prahy-západ, který mi taky poslal 

nějaké informace o svém stroji a trochu 

jsme písemně komunikovali ohledně 

barevné kombinace jeho stroje. Pokud je 

to originál, tak je to zase jedna z těch 

„na míru ušitých“ kombinací, které se 

stříkaly v desítkách kusů, a doufám, že 

majitel ji citlivě zrenovuje a zachová. 

Tady je část jeho dopisu: 
Dobrý den pane Malypetře, 

stal jsem se před nějakou dobou majitelem 

skútru ČZ 175/502, r.v. 1962. Po přečtení 

Vaší knihy s názvem "Skútr Čezeta - 

renovace, údržba, opravy, technika" jsem se 

rozhodl pro citlivou renovaci s cílem co 

nejvíce se přiblížit původnímu stavu. 

Jsem 3. majitel tohoto skútru a mám k němu 

veškeré doklady a skútr má údajně původní 

lakování. Nikde jsem však takovou barevnou 

kombinaci ve vaší knize ani nikde na 

internetu nenašel (viz přiložené fotografie). 

Můžete mi prosím, jako největší mě známý 

odborník na tyto stroje, řici, zda je barevné 

provedení původní, nebo bylo některým 

předchozím majitelem modifikováno. Já jsem 

na motorce stopy pro přestříkání 

nepozoroval. Pokud je barevné provedení 

původní, zachovám jej a jen budu původní 

lak šetrně konzervovat.  

Jediná věc, která na motorce chybí, jsou 

kryty na mřížce přívodu vzduchu k motoru. 

Ale ty snad někde seženu. 

 Tak tady ješ tě pohled na skútr odzadu 
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Tak tady ještě pohled na skútr odzadu. 

Myslím si, že vzhledem k známým a 

svědecky doloženým kombinacím, nad 

kterými až zrak přechází (např. růžovo-

zelená Zdeňka Rychteckého nebo 

růžovo-hnědá Ivana Wilda) mohla by být 

také tato kombinace původní.  

Budeme se těšit na setkání s oběma 

novými skútristy ….a vzkaz pro ně: Plán 

akcí naleznete v tomto čísle Občasníku, 

…takže vám nic nebrání v účasti a pro 

bližší informace na mě kontakt máte. 

 

Kolega Zdeněk Vachalec byl delší dobu 

mimo aktivní účast v našem spolku kvůli 

vážnému onemocnění. Už snad ale 

všechno špatné zažehnal, takže mi poslal 

fotky ze svého průzkumu vozu DKW a 

taky jednu moc hezkou fotografii skútrů 

s hezkou mladou kočkou (doufám, že je 

to dcera a ne milenka ). Sice je mi 

jasné, že byste se vy mlsní kocouři na tu 

fotku rádi podívali, ale já si ji nechám na 

titulní stránku některého dalšího čísla 

……..aby  byla trochu větší. Zdeňku, a 

tebe doufám už brzy někde na srazu 

uvidíme. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A co tu máme dál???? Dvě takové 

zajímavosti. Od Zdeňka Prchala jsem 

dostal fotku rikši ČZ 150, kterou koupil 

jeho kolega. Rikša je po renovaci a 

v červené barvě, jak vidíte na obrázku, 

protože prý původní majitel našel pod 

štětkolakem červenou barvu. A otázky 

zní: „Byly rikši ČZ 150 i v červené barvě 

nebo jen v černé???“ Znáte někdo 

odpověď??? 

Druhý obrázek je ze Svatováclavské 

jízdy v Mladé Boleslavi. Ten jezdec za 

řídítky tohoto krásného stroje NSU 251 

OSL v původním stavu (!!!) je Jirka 

Bobek. Ano, to je právě ten, jehož skútr 

měl spotřebu cca 1 svíčku na 5 km při 

naší projížďce Českým rájem, o které 

jsem také psal. Doufám, že Jirka najde 

příčinu této zvýšené spotřeby svíček. 

Zajímalo by mě to. 
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DDDOOOPPPIIISSSYYY   ČČČTTTEEENNNÁÁÁŘŘŘŮŮŮ   
V minulém Občasníku jsem lehce 

zkritizoval organizaci srazu v Rusavě a 

dostal jsem dopis od jednoho čtenáře, 

který měl ze srazu stejné pocity jako já. 

Samozřejmě svůj dopis podepsal, ale 

nechce být jmenován, takže jeho přání 

budu akceptovat.  

Další dopis je od kamaráda Jardy 

Zehnala, který nás v létě ochotně dovedl 

na Rusavu, abychom nikde nebloudili (to 
víte „Pražáci“ trefí jen po Praze ). 

Reagoval tak na můj dopis ohledně mého 

úrazu nohy. Tak asi aby mi to nebylo 

líto, napsal mi, že ho potkalo něco 

podobného, bohužel i s horšími následky. 

A nakonec jeden příspěvek z Brna, a 

tady si dovolím zase jméno čtenáře 

neuvádět. Jednak to bylo od něj osobní 

přání k mému svátku, a jednak …..aniž 

bych měl něco proti Brňákům, tak by se 

na něj mohli pro jeho názory dívat třeba 

trochu „skrz prsty“ ….a to si nezaslouží. 
 

Ahoj, 
ještě jednou děkuji za nový Občasník a dovol, abych tentokrát reagoval na tvoji kritiku. 
Tak jak píšeš, zorganizovat sraz pro 10-150 účastníků není jen tak. Chce to trošku podnikavosti a 
chuti se do toho pustit. 
Já jsem hned po skončení srazu v Rusavě, taky úplně nesouhlasil s jednoznačnou chválou a musím 
ti dát za pravdu, že těch nedostatků se tentokrát vyskytlo více. Je samozřejmě nutno pořadateli 
poděkovat, určitě ho to stálo mnoho času a vždy se vše nepovede, i když zase takovou milost nám 

nedělá, myslím tím fakt, že zájemců na pořádání dalších srazů je dost, a vlastně teď to máme na 
tři roky dopředu zamluvené (2016 Slovensko, 2017 Brno, 2018 Domažlice). 
A proto si myslím, že když už se někdo uchází o takovouto akci, měl by to mít připravené dokonale. 
Tak zaprvé, na organizaci je nutno mít více lidí (né jen jeden organizátor a dcera, která tam stejně 
pořád nebyla), taky když už se sjede tolik lidí, mít někoho na uvítání, aspoň těm novým říct, co a 
jak, a uvítat je (stačí "Dobrý den, vítáme vás a přejeme pěkný pobyt"), jedni moji známí 
konstatovali, že si jich za dva dny vůbec nikdo nevšiml a byli šťastní, když jsem dorazil a vše jim 

vysvětlil (byli tam už od čtvrtku). 

O chaosu při ubytování nemám více k tvé kritice, co dodat, a opět zajišťovat vše pro tolik lidí ze 
strany obsluhy a personálu není možné ve dvou lidech, mírně dezorientovaný děda a recepční, jenž 
mi připadal, jako by nás tam vůbec nechtěl. Vím, že sehnat dnes solidní levné zařízení pro 
ubytování tolika lidí je celkem problém a tak ke stavu chatek a prostorů v campu je zbytečné se 
vyjadřovat a kritizovat už vůbec né. Nejlíp to vyřešil Tony a ostatní Němci, ……jiný blízký penzion. 

K vyjížďce nebo její rychlosti nemám, co vytknout, nemám problém s menší nebo větší rychlostí. 
Za další oběd, přesně jak jsi napsal, nezvládali to, když vím, že přijede tolik skútristů, tak raději 
zavřu na dvě hodiny motorest pro veřejnost, obsloužím a nakrmím účastníky srazu, a pak zase 
otevřu. A jinak Osek nad Bečvou není zase tak malý a věřím, že tam je i jiná hospoda, tak snad si 
pomůžeš, když si jídlo neobjednáš a než ostatní obslouží v rezervované hospodě, ty se najíš 
rychleji a chutněji jinde. 
Pak bych měl stejně jako Ivo výhrady k výjezdu na Hostýn, nejdříve jedeš až ke kostelu a pak tě 

pošlou zpět na parkoviště a šlapeš tam pěšky a mě ještě nějaký křesťan v kostele osočil, že mám 
na hlavě kšiltovku. 
No a nakonec bych chtěl trošku zkritizovat ty regulovčíky, jsou důležití, i když souhlasím s tebou, 

že musí počkat až přejede kolem jejich stanoviště poslední motorka jimi určená, a ta vždy dá 
motospojce vědět, že nikdo další nejede, a on může stanoviště opustit (vyřeší to spolehlivě i 
vysílačky). Mně se ale nelíbí u těch motospojek hlavně to, jak zbytečně riskujou a ohrožují kolonu 
při tom předjíždění na další stanoviště a i trochu se divím, že se ještě nic nestalo. 

Tak snad ten další sraz bude lepší a nebude třeba tolik výtek a jak znám Slováky, tak věřím, že ti 
se pochlapí a bude to stát za to. 

 
Ahoj Marceli, 
tímto musím konstatovat, že reflexní prvky nejsou žádná 
velká výhra, když mne tuto středu ráno cesto do práce 

vůbec neviděla paní s P 206 a zprava nabrala ona mne, 
když se mi podařilo na poslední chvíli ji minout, abych to 
neměl čelně. Nyní sezona skončila a můžu zase něco dělat. 
Nespoléhej tímto na reflexní prvky! Jako poškozený si 

musím vyřídit pojišťovnu, podání vysvětlení, vydání 
motocyklu, zaplacení odtahu, lékařské zprávy a likvidátora 

pojišťovny, odtah vyřídila policie. Viník to jen nahlásí 
pojišťovně.  
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Kotník na fotce byl mezi ČZ a P 206. Ze strany Peugeotu je na noze jen "otlak", toto mi provedla 

moje ČZ přes zavázanou kanadu. Toto se projevilo až po rozvázání boty. Hlavně druhý den, ten byl 
asi nejhorší, kdy se to všechno rozleželo a začalo měnit barvy. 
Jinak na dvoje kalhoty a mezi nima chrániče, tak na tuto sestavu nedám dopustit. Jak vypadá loket 
nevím, je v dlaze. Neschopenku nikdo nezmínil.  
Přeji ti, abys začal zase co nejdříve a bez problémů chodit/běhat a také aby tě nadále neopouštěly 
nápady nejen k motorismu a literární tvorbě. Takže brzy se uzdrav. 
S pozdravem Jarda 

PS: 
1, Pro mne na tom byla nejhorší asi ta ječící vynervovaná dáma, od které mne vysvobodil až lékař. 
2, Samozřejmě mi to nedá a už srovnávám plán akcí na příští rok ze skútrového občasníku, 
přestože mi žena naznačuje něco jiného.  
3, Na jaře bude výstava motocyklů v Brně. 

 

Marceli,  

přeji Ti k svátku všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, aby se Ti dařilo v práci i ve funkci 
ČSSČ a aby se Ti ještě dlouho podařilo udržet úroveň čezetářského občasníku tak vysoko, 

aby ho s chutí četli i všichni Brňáci.  

 

Všem čtenářům samozřejmě děkuji za jejich 

dopisy. Věřím, že sraz na Slovensku bude 

dobře zorganizovaný, protože i minulý sraz 

na Slovensku se nám moc líbil.  

Děkuji za přání k svátku i za podporu při 

psaní Občasníku. Jsem moc rád, že si 

Občasník našel své čtenáře a že přemírou 

všech možných informací zahlcení čtenáři si 

našli Občasník a snad mi to psaní ještě 

chvilku vydrží. Samozřejmě jste správně 

pochopil, že to ztučněné písmo i žluté 

podbarvení znamená, že tento dopis čtenáře 

byl vyhodnocen jako nejlepší  

A Jardo tobě přeji, aby se ti všechno bolavé 

co nejdřív srovnalo, i když já po třech 

měsících od úrazu nemohu rozhodně tvrdit, 

že by noha byla úplně v pořádku. A abyste i 

vy ostatní viděli, že jsme na to byli s Jardou 

zhruba stejně, takže ještě jedna moje fotečka 

z nemocnice. 

 

ZZZAAAJJJÍÍÍMMMAAAVVVOOOSSSTTTIII   
Na podzimní brněnské Motortechně byly 

taky k vidění nějaké zajímavosti. Určitě 

to byl celochromovaný moped Stadion 

S11, který měl ovšem velice ledabyle 

vyleštěný motor (pan Tuma z Vrchlabí to 

umí líp !!!), což kazilo celkový dojem.  

Byl tam na prodej i jedem skútr Čezeta - 

tzv. hodinář s cizí SPZ-kou. 

V hale bylo ovšem skútrů poněkud víc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Kenny“ stále rozšiřuje svoje aktivity, ale 

jistě si pamatujete (aspoň někteří) na 

jeho první „zlaté prasátko“, které bylo 

vystaveno v Brně během vánočních 

svátků 2011. A znáte to „Světská sláva 

polní tráva “. Uběhly pouze 4 roky a 

skútřík byl nabízen na internetu v takto 

zuboženém stavu. Pro mě je to 

nepochopitelné, proč někdo nechá zničit 

veterána po renovaci . 
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Když už jsem zmínil internet a prodeje, 

tak bychom se mohli podívat na další 

zajímavosti ohledně Čezeta.  

Na Aukru se objevila Čezeta s Druzetou 

a doklady v silně předrenovačním a 

neúplném stavu. Přesto byla vydražena 

za částku 111 200 Kč. Doufejme, že 

někde Druzetu uvidíme. Takže druzetáři, 
za chvíli budeme bohatí . 

Ale komu by to bylo málo, měl možnost 

koupit celou sbírku skútrů Čezeta: 

Prodám za 200 000 Kč ČZ 175 SKŮTR 

(501, 502,  505 rikša) Prodám 11 kusů 

motorek ČZ ve verzi 501, 502 a dva 

kusy 505 z toho jedna s kabinou (rarita) 

v předrenovačním stavu nebo započaté 

renovaci. Prodej pouze jako celek. Ne 

vše je na fotkách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ale zůstaňme u našich oblíbených 

skútrů. Byli jsme na skútrech na 

Slovensku, v Německu, Polsku, 

Rakousku na Grossglockneru, ale 

přiznejme, že to asi žádný světový 

rekord na Čezetě není. Jak ukazují 

obrázky, jsou tací, kteří k tomu 

dálkovému cestování na Čezetě 

přistoupili ještě daleko zodpovědnějším 

způsobem. Klobouk dolů!!! 
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Určitě někteří z vás viděli další díl „Kameňáku“, který je 

podle mne velice slabý, nicméně Bob Klepl coby tajemník 

obecního úřadu tam jezdí na Čezetě. A ta další fotka. 

Uhádli byste, odkud je a co to je??? Nechce se podat. Je to 

plot kolem nějaké venkovní restaurace kdesi v Bulharsku. 

České silnice a dálnice: 

 

 
 

A už jste někdy viděli motocykl na páru?  

Tak se pokochejte. Sice neumím 

pojmenovat všechny součástky, které se 

na motocyklu nacházejí, ale každopádně 

je to technická pastva pro oči. ….leštit to 

po jízdě v dešti bych ale nechtěl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak jsme probrali témata roku 2015 a 

můžeme se směle vydat do roku 2016. 

Začneme jako tradičně PF-kami, pak se 

podíváme na plán činnosti ČSSČ …..a 

nezapomeneme na „průser Evropy“ 

v podobě přistěhovalců.   



 

 

PPPFFF   222000111666   
 

Ale tohle už je mnohaletá tradice 

v Občasníku, takže se zase podíváme na 

některá ta novoroční přání, která mají 

motorkářskou tématiku nebo jsou 

zajímavá něčím jiným. Máme tu i přání 

od paní starostky ze Mcel. 
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 Skútrklubu 
datum název akce místo  konání P

6.2. Burza ND Zlonín
podle dohody zimní setkání podle dohody a počasí

5.3. Burza ND Chotusice

12,3. Burza ND Nupaky

26.3. (?) Burza ND Hobšovice

26. - 27.3. 7. návštěva muzea motocyklů Křivoklát

9.4. Burza ND Nupaky

23.4. 21. Sraz historických vozidel Chomutov

30.4. Burza ND Velká Dobrá (Kladno)

6. - 8.5. 34. Skútr a motosraz *) Český ráj
7.5. Burza ND Nupaky

8.5. Sraz historických vozidel Pucheř

3. skútrjízda MSSČ

podle dohody 6. jarní vyjížďka podle dohody a počasí

20. - 22.5. Sraz motocyklů Jawa 650 Losinka (pořádá Zb. Plachý)

28.5. 4. Sraz historických vozidel Cítoliby

4.6. Burza ND Chotusice

11.6. Burza ND Nupaky

8.-10.7. 12. sraz PAvů Lhotka u Mělníka

9.7. Burza ND Nupaky

30.7. Burza ND Chotusice

5. - 7.8. 35. Skútr a motosraz Krkonoše
6.8. Burza ND Velká Dobrá (Kladno)

13.8. Burza ND Nupaky

13.8. (asi) 4. sraz moto čs. výroby Mšeno

20. nebo 21.8. 1. návštěva památníku J.F.Kocha Mcely

2. - 4.9. 36. Skútr a motosraz Zruč nad Sázavou
3.9. Burza ND Chotusice

10.9. Burza ND Nupaky

16. - 18.9. 37. Skútr a motosraz Lhenice
24.9. (?) Burza ND Hobšovice

1.10. Burza ND Velká Dobrá (Kladno)

podle dohody podzimní vyjížďka podle dohody a počasí

8.10. Burza ND Nupaky

5.11. Burza ND Chotusice

12.11. Burza ND Nupaky

3.12. Burza ND Nupaky

10.12. Burza ND + odpolední posezení Chotusice + motorest Zlaté slunce

1.1.2017 Sraz trakt. a motocyklů pod Řípem Krabčice (hospoda Pod Řípem)

  České sekce

S k ú t r s r a z   Slovensko

2017

9. - 13.6.  (čtvrtek-pondělí) při jízdě "po ose" s přespáním
10. - 12.6.

*) Pouze pro majitele strojů zn. ČZ, výjimky povoluje výhradně hlavní organizátor Libor Volek
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Asi jste překvapení, že oproti minulému 

Občasníku nastaly v plánu některé 

změny. Je to způsobeno kolizí termínu 

srazu „Krkonoše“ s termínem burzy 

v Chotusicích. A návštěva muzea 

v Křivoklátu byla v kolizi s Velikonocemi. 

Takže posuny o týden!!!!!!!!!!!!! 

Zbyněk plánoval a snad stále plánuje 

nějakou akci teď na začátek roku, ale 

zatím není nic jasné.  

Jinak si myslím, že hlavní termíny i místa 

našich srazů jsou určená a jasná, už 

jsme i vyjasnili variantu odjezdu na sraz 

Skútrklubu na Slovensku (viz. kapitola 

„Po urávěrce“).  

Zbývají nám tedy vyjížďky, které asi 

budeme dohadovat operativně. 

Samozřejmě, pokud budou nějaké 

nápady, upřesnění apod., tak napište a 

já plán práce doplním popř. upravím. 

 

NNNEEEVVVÁÁÁŽŽŽNNNĚĚĚ   VVVÁÁÁŽŽŽNNNĚĚĚ   
 

Tady bych začal naším presidentem, 

který díky svým zdravým názorům 

ohledně přistěhovalců si vysloužil 

většinový souhlas našich spoluobčanů. 

Nejdřív bych se ale vrátil ke kauze 

„červené trenýrky“ na Hradě. Otázky 

zněla, čí jsou??? Už se to ví. A pak se 

podíváme na nějaké názory pana 

presidenta a třeba i pana Wericha, a pak 

už to trochu silvestrovsky odlehčíme . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemusí každý z vás s těmito názory 

souhlasit, ale já se obávám, že jsou 

ve většině případů velice zdravé a že 

situace je celkem vážná. 

 

Ovšem nebyli bychom to ani my Češi, 

abychom všechno neobrátili ve vtip, 

takže se na ten průser Evropy podívejme 

z trochu jiného úhlu. 
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Ale přejděme od nás k našim západním 

sousedům. Ti si hlavně pozvali ty snědé 

chlapce, aniž by si zřejmě uvědomili, jak 

moc si tím budou ničit svou árijskou 

rasu. Sice byla Angela Merkelová 

prohlášena ženou roku, ale myslím, že 

prostý lid (a nejenom český) hodnotí její 

počínání trochu odlišně než hodnotitelská 

komise, a tak se nám Angela objevila i 
v nějakých těch vtipech  
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Tak jsme myslím dostatečně probrali 

vážnou mezinárodní situaci a teď se 

konečně můžeme věnovat nějakému 

tomu silvestrovskému a 

posilvestrovskému humoru, abychom 

nebyli ze všeho zase jen smutní. 

Doufejme, že nám ten humor vydrží i 

tento rok. Sice jsme byli zvyklí plánovat 

pětiletky, ale v dnešní době, kdy ve 

vládách evropských zemí i v evropském 

parlamentu sedí hovada za velice pěkné 

měsíční platy, tak si asi budeme muset 

ten humor do dalších let raději plánovat 
jen rok od roku . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teď jsem si uvědomil, že tu mám spoustu 

slovenských vtipů. Kam se poděl náš český 

ostrovtip??? 
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Tak tohle byly takové dva „dívčí“ vtipy 

určené hlavně pro motorkářky, ale teď 

ještě několik dobrých rad, pokud k nám 

dorazí mrazy a budeme muset řešit 

nepříjemné situace s tím spojené. 

 

 
 

Po vánočních, silvestrovských a 

novoročních oslavách, které byly určitě i 

u vás spojené s konzumací spousty 

dobrého jídla a pití se budou hodit dvě 

rady. Jednak využití dnes tolik 

propagované a uznávané krabičkové 

diety a jednak návod na cvičení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak to by myslím mohlo stačit, nechme si taky něco 

na příště. Ale abychom se taky dívali trochu do 

budoucna a ne jen zpátky, tak vám představuji 

zcela nový typ zahradního bazénu určeného 

převážně pro muže.  
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ZZZÁÁÁVVVĚĚĚRRR   
 

Tak se mi tentokrát ten závěr přiblížil 

rychleji, než jsem čekal. Je vidět, že 

všichni členové redakce Občasníku ze 

sebe vydali maximum a že to jde, když 

se chce .  

Teď máme tu okurkovou sezónu, která 

se nám díky teplému počasí nějak 

povážlivě zkracuje, takže někteří otrlí a 

větrem ošlehaní kolegové nepustili 

z ruky řídítka ani v prosinci, ale většina 

z nás se asi spíš stará o své stroje a to 

ježdění odkládá na jarní měsíce. Já mám 

v garáži rozdělaného „Smolíka“, který 

zůstane v původním stavu, jen si 

prodělal detailní očišťovací, odmašťovací 

a retušovací kůru. Ještě chybí výfuky a 

blikače a bude z něj zase fešák  

….doufám. 

Pokud se vám stane, že si uděláte plán 

práce a trochu se vám vymkne z ruky 

(viz poznámkový blok, tak nevěště 

hlavu. Jak se říká: „Co můžeš udělati 

dnes, můžeš udělat i zítra !!!“ A abych se 

ještě vrátil k tomu globálnímu oteplování 

a prodlužovaní motorkářské sezóny, tak 

byl možná objeven důvod tohoto 

oteplování (viz další obrázek). Jen bych 

si opravdu od srdce přál, aby to byla 

pravda. Snad ani tak ne kvůli tomu 

teplu, jako kvůli těm sv….., které jsou 

kolem nás a které nám průběžně 

znepříjemňují život.. 

Samozřejmě, že vám všem přeji vše 

nejlepší v novém roce, hodně zdraví a 

hodně šťastných kilometrů vždy jen 

s kolečky na silnici. A taky doufám, že se 

zase budeme setkávat na srazech a na 

burzách. Copak bychom si ten krásný 

pohled, vůni a chuť burzovních klobásek 

mohli nechat v tomto novém roce 

ujít????? To bychom byli sami proti sobě 

. Globální oteplování jsem vám 

objasnil, ale pokud máte dojem, že je 

v počasí daleko větší chaos, máte 

pravdu. Už se to taky ovšem vysvětlilo. 

 

 

 

 

 

A to už je opravdu pro tentokrát konec. 

Jen vás ještě čekají přílohy a já doufám,  

že tam každý z vás taky ještě najde něco 

zajímavého. Přece kvůli tomu čtete:  
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PPPOOO   UUUZZZÁÁÁVVVĚĚĚRRRCCCEEE   
 

Víte, proč je tady tato kapitola??? Abyste 

viděli, jak aktuálně je Občasník 

zpracován, že se do něj dostanou i ty 

nejčerstvější informace. Takže než se 

dostaneme ke slibovaným přílohám, tak 

se ještě podívejte na naše první letošní 

setkání ČSSČ a na některé PF-ky, které 

dorazily do redakce se zpožděním …tedy 

abych nikoho neurazil. Samozřejmě, že 

došly včas vzhledem ke svému určení, 

čili nejpozději na Nový rok, ale až po 
redakční uzávěrce .   

Setkání histor. traktorů a motocyklů pod Řípem 1.1.2016 
 

Měla to být původně první letošní 

vyjížďka na motorkách a skútrech, ale 

počasí tomu nepřálo. Sice někteří 

motorkáři přijeli, ale byli řádně promrzlí, 

a ty jejich stroje po absolvování cesty na 

prosolených silnicích, to taky není nic 

moc. Tak se nás sešlo pět, ale „autmo“. 

Prohlédli jsme si historické traktory i 

nějaké ty motorky, a pak jsme poseděli 

v hospůdce „Pod Řípem“. Moc dobře 

jsme se pobavili a přišli na to, jak 

příjemně se dá strávit novoroční 

odpoledne. 

V rámce diskuse jsme taky narazili na 

problematiku odjezdu na sraz na 

Slovesnsku. Jsem moc rád, že zvítězil 

zdravý rozum, a tak bylo rozhodnuto: 

„Jedeme po ose, dva dny tam, dva 

dny zpátky“….a zdůvodnění??? Nás 

přece na skútrech a motorkách baví 

jezdit, tak si to chceme pořádně užít 

….nejsme nádražáci, abychom jezdili 
vlakem . Samozřejmě to bude 

s automobilový doprovodem. Jediný 

Franta protestoval kvůli tomu, že 

předpokládá sedací problémy po několika 

dnesch na motorce, a tak mu Libor 

doporučil, aby častěji sedal na verpánku, 

že si pr… trochu otlačí, a pak mu to 

ježdění už nebude dělat problémy. Tento 

návrh byl také odsouhlasen . 

Nechci předbíhal a předjímat, ale 

myslím, že vzhledem k termínu 1.1. a 

takového toho „hluchého“ 

motorkářského období, jsme možná 

zahájili novou tradici našich klubových 

setkání, a je určitě jen otázkou otázkou 

počasí, kdy pojedeme někdy příště na 

skútrech a ne autem. 
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Zimní setkání 
 

Tak jsem měl takovou radost, že se naší 

redakci Čezetářského občasníku podařilo 

přes vánoce i za cenu neplacených 

přesčasů a akcí „Z“ dokončit toto číslov 

rekordním čase, ale jak praví přísloví 

našich německých přátel (nepočítám 

Merkelovou !!!): „Spěchej pomalu!!!“, 

kterého jsem nebyl pamětliv, tak teď 

musím stále psát nějaké dodatky. 

Ohledně zimního setkání jsem trochu 

postrčil Zbyňka aon se vypjal k velkému 

výkonu. Zimní setkání tedy bude v 

sobotu 20.února a mělo by to být v tom 

novém veteránském muzeu v 

Radovesnicích IIkdesi mezi Chlumcem 

nad Cidlinou a Kolínem. 

Zbyněk ještě k tomu plánuje nějaké 

překvápko, takže si počkáme, co 

vymyslí. Zatím si poznamenejte tento 

termín do svých kalendářů, aby mohla 

být účast zase co největší.Jedná se 

samozřejmě o jednodenní akci. 
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PF 2016 – 2. část 
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PPPŘŘŘÍÍÍLLLOOOHHHYYY   
 

Ještě nám zbývá poslední kapitola 

s přílohami, která se už skoro stává 

běžnou součástí Občasníku. A co tu 

dneska najdete???? Zajímavý článek 

z časopisu Motocykl, který řeší 

zajímavou a často diskutovanou 

tématiku, jak provádět renovace, jestli 

zachovat původní stav nebo ne 

…doporučuji k přečtení 

Pak tu máme ty srovnávací tabulky 

svíček, o kterých jsem psal a které se 

vám mohou hodit, konečně se dostane i 

na velice pěkný rozbor veteránistů, který 

napsal David Prchal z Chomutova a 

nakonec ještě pár poznámek a obrázků 

k renovaci spínací skříňky Bosch od Vládi 

Mejstříka. 
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Porovnání zapalovacích svíček 
 

Tato první tabulka je asi pro vás 

nejdůležitější, protože ukazuje 

vzájemnou nahraditelnost svíček PAL 

podle různých typů značení, včetně 

nejpoužívanějších značek zahraničních 

svíček. U skútrů Ćezeta byly původně 

doporučení svíčky 14-225 nebo 14-240. 

U dnešních svíček Brisk –PAL písmeno C 

za číslem znamená měděnou elektrodu, 

která by měla být lepší. Nevím, jaké má 

kdo zkušenosti, já v současnosti 

používám svíčky s označením N15C. 

 

 
 

Sem se už další tabulka nevejde, tak tam 

vmáčknu jinou tabulku, a to s viskozitou 

motorových olejů. Třeba se vám někdy 

bude hodit. Jedná se o doporučené 

viskozitní třídy SAE motorových olejů 

podle vnějších teplot (°C) 

PAL PAL Super PAL - JISKRA BRISK - PAL BOSCH CHAMPION NGK

14-260 14-9Y N9Y N12Y W5B L61Y

14-260 14-9Y N9Y N12YC W5BC BP8HS

S14-17* X17 N12W

S14-17* X17 N10S

14-240 14-9 N9 N14 W4A, W4A1, W3A L78

14-240 14-9 N9 N14C W5AC, W4AC L78C B8HS

14-8Y N8Y N14Y W6B L82Y

14-8Y N8Y N14YC W6BC L82YC BP7HS

14-225 14-8 N8 N15 W7A L82, L85

14-225 14-8 N8 N15C W7AC L82C B6HS

14-7Y N7Y N15Y W7B L87Y

14-7Y N7Y N15YC W7BC L87YC BP6HS

S14-15* X15 N15W W5AS, W4AS L4G

S14-15* X15 N11S

14-175 14-7 N7 N17 W8A L86

14-175 14-7 N7 N17C W8AC L86C B6HS

14-5Y N5Y N17Y W8B L92Y, L95Y BP4H

14-5Y N5Y N17YC W8BC L92YC BP5HS

S14-13* X14 N17W L6G

14-145 14-5 N5 N19 W9A L88A, L90 B4H

14-145 14-5 N5 N19C W9AC B5HS

* Speciální zapalovací svíčka se šestihranem 17 mm
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A toto je slibovaná tabulka od pana Štědroňského. 
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Typy veteránistů 
 

Zdravím všechny příznivce historického dění,  

právě Vám - jež jste z oboru - určeno jest následující psaní. Jedná se o stručný přehled toho, jací 

můžeme být z pohledu renovace a provozování našich historických automobilů či motocyklů. 

Předem upozorňuji, že má jíti o text braný s nadhledem a nikoliv jako zdroj šarvátek a vyměňování 

si názorů. Pevně věřím, že se alespoň pár lidí v tomto článku najde, tak jako já jsem se zde našel. 

 
Dle stylu renovace: 

 

Skládač 
Veteránisté jsou lovci a skládači. Pravda. Někteří jsou spíše pouze skládači. Zpravidla koupí stroj ve 

slušném stavu, kt. následně rozeberou nebo mají naprosté torzo především poválečného stroje, 

zasednou k internetu a brouzdají napříč e-shopy prodávající stoprocentně české a originální 

skladové zásoby (rozuměj naprosto výborné turecké náhražky indických replik). Věci mající slušný 

původní chrom honem naházejí do inzerce, protože chromaři neví, co si za svou práci říci a 

rozhodně nebudou platit za nový chrom, když můžou koupit již nachromovanou zmíněnou repliku. 

Následně zjistí, že jimi zakoupené komponenty nejsou navzájem kompatibilní! Zrada. Náhle se 

začnou na diskusních serverech množit dotazy ohledně montáže té a té repliky. Story se začne 

vyvíjet tak, že skládač buď musí zakoupené věci přizpůsobit ku potřebě (na to je vhodná celá 

zámečnická dílna) nebo nakoupí zpět „své“ originální díly (za dvojnásobnou cenu) a nechá je nově 

nachromovat. 

Skládač zásadně nezasahuje do „plechařiny“ stroje. Veškeré díly určené k laku opatrně a 

v gumových rukavičkách předá firmě, která vše udělá od A až do Z. 

Pojmenování „skládač“ je trochu matoucí. Dotyčný si například motor neskládá, pouze vkládá 

zrepasovaný motor do rámu. Taktéž nevyplétá a necentruje kola, ale vycentrovaná a obutá kola 

montuje do vidlic. 

Všechny výše zmíněné operace společně s cenou si skládač poznamenává do bločku. Při prodeji 

stroje tyto položky sečte a potom takovou krásně zrenovovanou kývačku prodává „pouze“ za 90 

tisíc korun českých (a to nepočítá vlastní práci!) 
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Shromažďovatel 
Obvykle disponuje velkou skladovací plochou, ale nemusí to být pravidlo, protože kdo chce 

shromažďovat, místo si vždy najde. Shromažďuje se vše, co přijde pod ruku a především to je za 

dobrý peníz. Začíná to v menším regálu, kde vedle starých plechovek od oleje stojí motor to 

předválečného motocyklu, přitažený ze sběrny druhotných surovin. O regál stojí opřené dámské 

kolo s falcáky a bez štítku. V prostoru před regálem je zaparkováno 6 motocyklů ve stavu „stačí 

zprovoznit“. Tedy, dva stroje nemají motor, u dvou chybí přední kolo a dva jsou rozebrané 

v krabici, ale kompletní rozebrané synkem sousedovic strýce před 20ti lety. No, neberte to, když 

tobylo za flašku rumu. 

Mám pokračovat v popisu? Myslím, že nemusím. :) 

Sběratel 
Poučený shromažďovatel. Sběratel má jasně stanovené hranice sbírky. Nepořizuje si artefakty, 

které se do jeho sbírky nehodí a neváhá prohnat svůj bankovní účet v případě, že narazí na 

nějakou sběratelskou raritu. Nadšený a bohatý sběratel po čase otevře své skromné muzeum a 

šokuje okolí: „Kde sakra ten podivín sebral dva Rumpály v původní stavu?!“ Pokud má nějaký 

známý své muzeum, stává se jeho návštěva určitou tradicí. Sbírka kompletní produkce určité 

produkce je přece zajímavá, i když ji vidíme potřetí, počtvrté, ba i po páté. :) 

Ortodoxní veteránista 
Tento typ veteránisty si zpravidla zakládá na principu odsuzování odlišného názoru. Jeho názor je 

vždy pravdivý a nikdy nepřijme stanovisko druhé strany. Na druhou stranu bývá ve svém oboru 

dosti precizní, zodpovědný a není mu co vytknout. 

Uvedu příklad: „Pokud motocykl nemá řemen a odpařovací karburátor – není to žádný veterán.“ 

„Jakpak by to mohl být veterán?! Vždyť na tom táta jezdil do práce, když jsem se narodil.“ (říká 

osoba narozená v roce 1934) 

„Automobil, kterej nemá aspoň 50 let a byl vyrobenej ve více jak 100 kusech, to není žádnej 

veterán.“ 

„Jéžiš, ty máš Péráka komunistu?! Radši to hoď ze skály a kup si Janečka.“ 

„Do benzínu liju zásadně olej GargoyleMobiloel BB, vždyť je jako jedinejdoporučenej v příručce.“ 

Theoretik 
Člen veteránského klubu či jakéhokoliv jiného podobného sdružení. Za celý svůj život nevlastnil 

žádný dopravní prostředek (natož historický), ale má přečtenou veškerou dostupnou literaturu 

včetně technických postupů z výroby. Dobu, kdy byl stroj běžně používán, sice pamatuje, ale 

proseděl ji v knihovně zkoumáním starých dokumentů. 

Věčný renovátor 
Vlastní několik veteránů před renovací, ale s renovací čeká, až bude mít řidičák, až dodělá školu, až 

se ožení, až bude mít lepší práci, až našetří dost peněz, až bude mít víc času, až se mu narodí 

potomek, až se rozvede, až se mu narodí první vnouče, až bude v důchodu, až bude na smrtelné 

posteli. Všechny tyto veterány se nakonec bez sáhnutí stanou součástí dědického řízení. 

Stříbřenkář 
Klasika. Motorka v původním stavu vytažená z vlhké stodoly. Z půlky výfuku oloupaný chrom – 

nevadí - doštětečkuje se to stříbřenkou. Nádrž bouchlá a odřená, jak to tenkrát děda nevybral u 

rybníka – nevadí – doštětečkuje se to tou barvou, co zbyla z natírání okapů. Sedlo rozpárané ve 

švech – nevadí – to ještě 3 sezóny vydrží. Zadní lampička svítí jak bludička – nevadí – v noci s tím 

jezdit nebudu. Pláště jsou už 30 let nové, tak proč je měnit. Koženou bundu nevlastním, ale vaťák 

od táty a brýle na svařování taky poslouží. 

Patinář 
Pozor, neplést si Patináře se Stříbřenkářem! Patinář je člověk, který má to štěstí, že stroj vytáhl se 

suché stodoly, kam ho děda za války pečlivě uschoval. Takový nález nepotřebuje žádné velké 

krášlení a stačí ho zakonzervovat a autentický stav zachovat ho bez velkých zásahů pro další 

generace, v co nejlepším případě v plně pojízdném stavu. Zásadně se nepoužívají repliky, ale 

původní použité originální díly, aby nebyl narušen celkový dojem. 
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Leštič 
Naprostý opak Stříbřenkáře. Leštič vyleští veškeré hliníkové díly do vysokého lesku. Taktéž lak 

projde leštícím procesem, a aby toho nebylo málo, když už posílá věci na chrom, přidá mezi ně i 

pár drobností navíc. Protože čím víc „zrcadlo“ tím víc veterán. Po každém příjezdu vypucuje 

veškeré nečistoty rychle přístupným hadříkem pohotovostně připraveným pod sedlem. Třeba pár 

mušek, nalepených hlavičkou na světlometu nebo kapky oleje od řetězu na zadním ráfku – no 

brrrr, to je humus. Přímo noční můrou se stane vyjížďka v dešti. Víte vůbec, jaký to udělá příšerný 

mapy?! 

Extrémní případy mění před výjezdem starý vzduch v pneumatikách za čerstvý. 

Produktem leštiče je samozřejmě leštěnka, velice oblíbená na soutěžích elegance. 

Aukrař 
Markantní většina veteránistů má absolutní přehled o tom, na jakém inzertním webu se co 

prodává, jak je to tam dlouho, v kolik končí ta daná aukce a především za kolik se to či ono 

prodalo. 

Zakázkář 
Jednoduše. Jsou lidé, kteří nejsou manuálně zruční, ale rádi by patřili mezi veteránisty a užívali si 

sezónu s nějakým pěkným veteránem. Stačí proto mít buď obětavého kamaráda, který vám nějaký 

ten kousek zrenovuje a nebo mít něco našetřeno a tuto činnosti přenechat renomované firmě. 

Malým negativem může být fakt, že k takovému stroji nezískáte takový vztah, jako kdyby vám 

prošel každý šroubek několikrát rukama. 

Puntičkář 
…ten prostě musí mít všechno pintlich. Zakládá si na originálních dílech, veškeré součásti 

odpovídají dílenské příručce. Barva je přesně namíchána dle původního vzorku. Sedadlo či 

tapecírunk se nesní lišit od originálu. Taková renovace většinou není odbytá za pár měsíců, ale trvá 

i několik let. Na výsledku je vidět dobře odvedená práce, ať už se jedná o předválečnou motorku 

nebo o automobil ze 70. let. 

 

Dle provozování stroje: 

Rosnička 
Osoba užívající motocykl neb automobil jedině a pouze pokud venkovní parametry atmosféry 

kolísají kolem průměrných hodnot. Zpravidla mají přehled o počasí již týdny před plánovaným 

výjezdem a svými předpověďmi ovlivňují i ostatní zúčastněné. Na začátku a na konci sesóny je pro 

Rosničku příliš nízká teplota s velkou pravděpodobností srážek. Také letní parno nedělá posádce ani 

stroji zrovna nejlépe. Pokud tedy Rosnička někam vyrazí, važte si toho! 

Pozér 
Klasika. „S veteránem dneska jezdí každej, tak proč bych nemohl i já?!“ To, že ke starým časům 

dotyčný nemá žádný vztah je vedlejší. Pozéři si pořizují nejčastěji málo vídané a exkluzivní značky, 

protože to jsou nejlépe uložené peníze. Na srazu se rozhodně nesnaží zapadnout mezi ostatní. Ale 

snaží se, aby je bylo vidět. Nedej bože, když se se strojem něco stane, to pak neví, kam sáhnout a 

raději domů dojede soukromou odtahovkou. 

Srdcař 
Pravý opak pozéra. Zpravidla řadový občan vášnivě zažraný do svého daného období. Pro 

dokončení detailně prováděné renovace by klidně prodal i svou manželku. Po zrenovování, pří jízdě 

by si nedovolil v stroj usednout v jakémkoliv oděvu, jež by nesouhlasil s datem výroby a bral by to 

jako těžký hřích.  Taktéž veškeré doplňky musí odpovídat. Dobový tisk, doklady, hodinky, obecný 

historický přehled. Pokud fotografuje, tak jedině s fotoaparátem dané doby a bez rušivých 

elementů moderní doby, ať už je výsledná fotografie sebemenší a nevýrazná. Až přímo tvrdohlavě 

odmítá zásahy moderními možnostmi. Ke stroji má silný citový vztah. 
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Sváteční jezdec 
Z klasického motorismu znají všichni. Důchodce, slamák na hlavě, plato vajec na zadním okně. 

Podobně to vypadá mezi veteránisty. Sváteční řidič většinou vynechá veškeré zahájení sezóny a 

technické triviální závady překvapeně objevuje až na dvou/třech vyjížďkách, které se rozhodne v 

sezóně absolvovat. 

Provozka 
Řidič, který má sice více strojů, ale jezdí zásadně na jednom svém oblíbeném, jež je kdykoliv 

provozuschopný, jak se říká kopnout a jet. Ostatní motocykly Provozka renovuje pro svou radost a 

pro radost oka, protože je má vystavené na čestném místě vedle rodinného krbu. Analogicky je 

Provozka i velice dobrý mechanik, protože technický stav jeho stroje má vždy na výbornou a 

s opravami nečeká na někdy, ale provádí je okamžitě. 

Dojížďák 
Takový jedinec vždy dojede nádrž do sucha a tankuje zásadně, až když musí k pumpě tlačit. 

Přepínání na rezervu pro něj neznamená impulz k tankování, ale naprosto přesně bude vědět, že za 

40km bude tlačit. Dojížďák není ve skupině moc oblíbený, protože jeho tankování není záležitostí 

jedince, ale celé skupiny. Řídí se heslem: „Vždycky se najde někdo, kdo má plnou.“ Řidič 

s nejplnější nádrží je většinou nucen svůj výčep otevřít. 

Jawař 
Pro moderního motocyklistu je Jawař kdokoliv, kdo sedlá stroj poválečné, ať již socialistické 

československé výroby či výroby sousedních států s kubaturou nepřesahující 350ccm. Takový 

motocykl je zpravidla jediný stroj v Jawařově garáži a jezdí na něm kamkoliv a kdykoliv. 

Odložený batůžek 
S největší jistotou se jedná o drahou polovičku, která je vyhoštěna na druhý – méně důležitý – 

motocykl, pod záminkou, že jízda za řídítky je něco tak báječného, že na tandem v životě už 

nebude chtít zasednouti. (všem je doufám jasné, že hlavním důvodem je fakt, že motocykl je 

konstruován pro jednu osobu a už je dále nepřípustné sedlati stroj ve dvou.) Takový odložený 

batůžek se ovšem pro jízdu i přes prvotní odpor nadchne a stane se z něj plnohodnotný řidič. 

Sběrač trofejí 
I mezi veteránisty jsou lidé, kteří rádi vyhrávají, pročež nepočítají jízdu historickým strojem na 

kilometry ujeté malebnou scenérií zapadlých vísek a na rozdíl od toho všem popisují, jaký pohár 

kde a jak vyhráli. A kam ho doma umístily. Současně vyjmenují, kdo s nimi na stupních vítězů byl 

a jestli si tu cenu zasloužil. Sběrači pohárů ze srazů odjíždějí neprodleně po zjištění, že žádnou 

výhru nedostanou. 

Dědova garáž 
Konečně něco vyloženě pro automobilisty. Věková skupina mezi 20-30 lety, mající chuť zařadit se 

mezi veteránisty, ale mající omezené možnosti často sáhne do dědovy garáže, kde často stojí 

odložená Škoda 110 s najetými 25 000km, mající servisní knížku s vyřízenou administrativou. 

Dědova garáž rozhodně není nic negativního, mladíci si umí tohle retro vychutnat a vychytanými 

doplňky často strčí do kapsy nejednoho předválkáře. Málo kdy jezdí pouze s jedním vozem, ale 

společně s kamarády dorazí na sraz či vyjížďku minimálně ve třech, čtyřech vozech, protože každý 

z této věkové kategorie má dědu s garáží. 

Kochací jezdec x ladič 
Zde je dost těžké určit percentuálně zastoupení, ale řekněme, že většina veteránistů patří mezi 

řidiče, rádo se kochající míjenou krajinou. Poslouchají šepot květin u cesty, tu kolem nich proletí 

včelka nebo motýl nebo se vzájemně pozdraví s traktoristou orající svoje políčko u lesa. Ručka 

rychloměru se rozvážně pohybuje v první polovině rychlostního spektra. Řidič se lehce pohupuje 

v sedle dle rytmu silnice. 

Ta zbylá část veteránistů patří mezi ladiče. Ručka tachometru splašeně lítá v druhé polovině 

ciferníku, ruka sevřením ždímajíc plynovou rukojeť (či těžká noha na plynu) se snaží z motoru 

dostat každého oslíka nad rámec mezních otáček. Vložka válce si už sotva pamatuje své původní 

vrtání, je převrtaná na nejvyšší možný průměr, neboť objem ničím nenahradíš. Je spuštěn řetězec 
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úprav. Větší tryska, jiné řetězové kolečko nebo rozeta, poladěný předstih, vyleštěné kanálky, 

upravené sání a výfuk. A tak dále a tak dále. 

Při skupinovém výletu veteránistů vyjíždějí první řidiči kochací, kteří se snaží bez zastávky 

dosáhnout včas daného cíle. Ladiči vyjíždí několik desítek minut po nich, aby jim mohli v půli cesty 

zamávat a při příjezdu provokovat vypitou kávičkou a vyprávěním, kolik krásných zastávek se jim 

podařilo po cestě absolvovat. 

 

Externí osoby: 

Překupník 
Tohle snad nepotřebuje ani vysvětlení. Jedná se o osobu, jež historický předmět kupuje jen pro to, 

aby ho vzápětí prodal s co největším osobním ziskem. Prosím, překupník není ten, kdo renovuje 

motocykl, a občas něco koupí a zase prodá, protože mezitím sežene lepší zachovalejší věc! 

Pamětník 
Znáte to, máte stroj z roku 1952 s dokonale nastudovanou historií. Připotácí se k Vám osoba 

podezřele vypadající s rozporuplným výrazem. Spustí: „Ale mladíku, tohle byly báječné stroje, však 

já to pamatuju. Jenom tohle, tohle a tohle máte špatně, co já pamatuju, to se montovalo jinak. 

Vždyť to za nás jezdilo v každé vesnici, co já jsem se toho najezdil. A do kopce, to na čtyřku jelo 

50.“ … a hádá se s vámi, dokud to jeden z vás rozzloben neukončí. Když se zeptáte, kolik je tomu 

znalci let, zjistíte, že se narodil 3 roky po tom, co se stroj začal vyrábět a užíval ho možná tak po 

druhé generálce. 

Notář 
„Pané, pané, jakou to má cenu??!“ 

„To jste musel celej život chroupat tvrdej chleba, že jezdíte na takovým unikátů, né?!“ 

„Takovejhle stroj bych si já dovolit nemohl, půl milionu bych si na takovouhle Jawu nikdy 

nevydělal. To jste borec.“ 

„Hej ty v tý helmě, za kolikpak bys to prodal?“ – „Tohle bych nikdy neprodal.“ – „A kdyby jo, tak za 

kolik??“ 

…aneb vždycky se najde někdo, kdo se přiblble zeptá. 

Matičkář 
Pokud máte na vozidlu matky a šrouby M8 na třináctku klíč – utíkejte. „Vždyť to není originál! Tam 

má být matka na 14tku klíč, tím jste celou renovaci naprosto zpackal! Že si vůbec dovolujete 

s takovým paskvilem vyjet?!“ A pro jistotu vyndá z kapsy posuvku, aby Vám dokázal, že má 

pravdu. (…na druhou stranu, každý by měl být alespoň trochu soudný a zvážit, kam se jaká matka 

či šroubek z historického hlediska hodí.) 

 

Závěrem…. 
…pokud jste dospěli až k těmto řádkům, mnohokráte díky. Nakonec bych uvedl pár příkladů 

z praxe: 

Takový Leštič je většinou i pěkná Rosnička a bývá obklopen Notáři. 

Z Puntičkáře se klubají Srdcaři, kteří se nemusí bát Matičkářů. 

Nedej Bože, když se dá do řeči Ortodoxní veteránista s Dědovou garáží nebo Theoretik 

s Pamětníkem. 

Snad nebudu ukamenován. A pokud máte pocit, že jsem ve výčtu někoho opomněl a zrovna na 

Vašeho kamaráda zrovna žádný popis nesedí, neváhejte mě upozornit nebo zanechat komentář pod 

článkem. 
 

Veteránskému dění zdar, 

Davis Fled 

 

Já doufám, že jste se našli a dobře 

pobavili. A pokud budete chtít k tomuto 

článku napsat nějakou poznámku, 

pošlete to do redakce občasníku na 

známou mailovou adresu 

marcel@skutrklub.cz rád vaše 

připomínky otisknu v dalším čísle. 
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JAK RENOVUJI RIKŠU – spínací skříňka 
 

Upozornění: v článku níže vyjadřuji svůj osobní názor a nečiním si nárok na to, aby ho se 

mnou kdokoliv sdílel.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Když jsem pojal myšlenku, že napíšu článek o spínacích skříňkách, protože se mne tento 

problém také týká vzhledem k tomu, že při koupi mé Rikši v před-renovačním stavu, 

spíše by se mělo napsat ve stavu poctivého vraku, tam žádná skříňka nebyla, myslel 

jsem si, že udělám pár fotografií a ty krátce popíšu a bude hotovo. Viděl jsem to tak na 

jeden, případně dva večery. Jenže jak jsem se prokousával informacemi vyčtenými v 

knihách, získaných po poradě se strejdou GOOGLEM a i vlastní zkušeností, nabyl jsem 

dojmu, že to zase taková brnkačka nebude. Tento článek má tedy už třetí podobu, 

protože při opětovném pročítání v něm stále chyběly drobné důležité detaily, které jsem 

postupně doplňoval. No ale posuďte sami. 
 

Protože jsem žádnou skříňku neměl, musel jsem nejprve nějakou sehnat. Obrátil jsem se 

na několik inzertních serverů a hned bylo pár skříněk doma. Protože byla každá jiná, 

začalo mě to zajímat víc a více. A aby toho nebylo málo, požádal jsem kamaráda 

Marcela, aby mi ještě nějakou půjčil. Tedy za účelem studia, ne proto, že bych si na nich 

chtěl založit živnost. Sešly se mi, dle pohledu na čelní stranu tři různé. Na obrázku č. 1 je 

spínací skříňka s polohou 0-1-2, na obrázku č. 2 je spínací skříňka s polohou 0-1-2-3 a 

na obrázku č. 3 je spínací skříňka s polohou 0-1-2, ale také s polohou „-1“, což sice není 

nijak označené, ale jedná se o startovací polohu, tedy spínání startéru. 

 

Podíváme-li se na skříňku odspodu, uvidíme řadu vývodů seřazených do kruhu. Každý 

jednotlivý vývod je označen číslem. Jako vstupní vývod pro napětí je použito číslo 30. 

Spínací skříňky mají tyto vývody dva, uvnitř propojené. Ostatní vývody jsou výstupní. V 

seznamu vývodů uvedu také rozdílnost mezi skříňkami 0-1-2, se startovací polohou a 0-

1-2-3, která se do skútrů nemontovala, ale lze ji také použít. 
 

Abych v tom měl sám jasno a aby čtenář snáz pochopil, je nutné si utřídit čísla, která 

jsou na skříňkách použita. Vodiče vedoucí k těmto vývodům – svorkám, jsem nazval 

„signál č. X“. Za „X“ dosadíme číslo. Ta čísla jsou daná jakýmsi předpisem od nepaměti. 

Tedy aspoň má paměť tak daleko nesahá. Uvedené vodiče jsem sestavil vzestupně podle 

čísel. U každého signálu uvedu co je na něj připojeno. Tedy dle schematu pro 505-ku.  
 

signál č. 15 - na tuto svorku je přivedeno napětí když se zasune klíček do spínací 

skříňky, je na ní připojena indukční cívka (rovněž na šroubek s označením 15), kontrolky 

dobíjení a neutrálu a přes pojistku 15A přerušovač blinkrů 
 

signál č. 30 - na tuto svorku je přivedeno napětí přes pojistku 15 A přímo z akumulátoru, 

spínací skříňky mají tyto svorky dvě, uvnitř vzájemně spojené, dále je na tuto svorku 

připojen klakson a spínač brzdového světla 
 

signál č. 50 - je pouze u skříňky se startovací polohou a tento signál spíná startování, 

spíná se otočením klíčku do polohy -1, to znamená do polohy 1 při otočení klíčku ve 
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směru  proti hodinovým ručičkám, tato poloha však na spínací skříňce není označena, 

klíček  se z této polohy vrací sám, tzv. poloha pružná 
 

signál č. 54 - funkčně shodné jako signál č. 15, skříňka se startovací polohou má svorku 

pouze  jednu, označenou 15/54 
 

signál č. 56 - je u spínací skříňky s polohou 0-1-2 a přivádí napětí do přepínače předního 

světla, zde se přepíná na funkci potkávacího, nebo dálkového světla (56a/56b), tento 

signál  se spíná v poloze klíčku 2 
 

signál č. 56a - je u skříňky s polohami 0-1-2-3 a přivádí napětí přímo do předního světla 

do funkce potkávací světlo, tento signál se spíná v poloze klíčku 2, funkčně shodné se 

svorkou č.56 
 

signál č. 56b - je u skříňky s polohami 0-1-2-3 a přivádí napětí přímo do předního světla 

do funkce dálkové světlo, tento signál se spíná v poloze klíčku 3 
 

signál č. 57 - tato svorka není vždy osazena, a pokud je, tak dostává napětí pouze v 

poloze 1, její  funkce je následující – vodič od této svorky vede pouze k malé žárovce v 

předním světlometu, to je funkce parkovacího světla, v poloze 2, případně 3 už tato 

svorka napětí nedostává, tudíž žárovka nesvítí, to už svítí pouze „velká“ žárovka sama 
 

signál č. 58 - dostává napětí v poloze klíčku 1, 2 a případně i 3, na tuto svorku je 

připojeno koncové světlo, obrysová světla vpředu i vzadu, podsvícení tachometru a také 

malá žárovka v předním světle, pokud není připojena na svorku č. 57, pak tedy v 

předním světle v poloze klíčku 2 nebo 3 svítí žárovky obě 

 

Pro zopakování. Skříňky se ze strany vývodů na spodní straně liší počtem vývodů. Teď 

popíšu skříňky bez startovací polohy. 

Všechny skříňky mají vývody:   30/30 

       15 

       54 

       58 

dále pak skříňka 0-1-2 má vývod   56 

a adekvátně skříňka 0-1-2-3 má vývody  56a 

       56b 

a některé z těchto skříněk mají ještě vývod 57 

 

Skříňka se startovací polohou má polohy klíčku 0-1-2 a ještě polohu -1 (vlevo). 

Tato skříňka má vývody:    30/30 

       15/54 

       50 

       56 

       58 

A teď pár obrázků. 

    
 

Na obrázku č. 4 vidíme vývody skříňky 0-1-2, minimální konfiguraci 

Na obrázku č. 5 vidíme vývody skříňky 0-1-2, navíc s vývodem č. 57  

Na obrázku č. 6 vidíme vývody skříňky 0-1-2-3 v plné palbě, tedy plně osazenou vývody 

Na obrázku č. 7 vidíme vývody skříňky se startovací polohou. Zde máme svorky č. 15 a 

54 sdružené do jednoho vývodu a navíc je zde vývod č. 50. Zde si prosím všimněte 
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rozdílného spodku skříňky oproti již 

dříve popsaných. Podle tohoto 

zásadního rozdílu rozeznáte skříňku 

„s“ a „bez“ startovací polohy. Skříňku 

se startovací polohou poznáme také 

podle prostřihu pod upínací maticí při 

pohledu svrchu, viz obr. č. 3. Tento 

prostřih vyhnutý dovnitř slouží jako 

doraz při otočení klíčku do polohy 

startování – obr. č. 19. Tato poloha je 

pružná, tzn., že po uvolnění klíčku se sám vrací díky pružinovému mechanizmu do polohy 

„0“. Tato spínací skříňka má oproti skříňce bez startovací polohy větší průměr a její tělo 

je nižší, viz obrázek č. 8.  
 

A teď se podíváme, jak to vypadá uvnitř skříněk. 
 

Na obrázku č. 9 vidíme 

plně osazené propojovací 

pole ve skříňce bez 

startovací polohy. 

Konkrétně na tomto kuse 

někdo provedl úpravu – 

oddělil od sebe oba 

vývody č. 30, přeřízl 

spojku mezi těmito 

vývody. Např. na obrázku 

č. 11 vidíme tuto spojku 

vcelku.  

Na obrázku č. 10 vidíme 

propojovací pole ve skříňce se startovací polohou. Je výrazně jednodušší. Na obou 

obrázcích jsou popsány čísla vývodů. 
 

Následují obrázky vnitřku skříňky bez startovací polohy. 
 

Na obrázku č. 11 vidíme propojovací růžici v poloze klíčku „0“, se svorkou 30 není 

spojeno nic. 

Na obrázku č. 12 vidíme propojovací růžici v poloze klíčku „1“, je spojeno 30+57+58 

Na obrázku č. 13 vidíme propojovací růžici v poloze klíčku „2“, je spojeno 30+56 

(56a)+58 

Na obrázku č. 14 vidíme propojovací růžici v poloze klíčku „3“, je spojeno 30+56b+58, 

(svorka 56b není na tomto spodku osazena) 
 

Následují obrázky vnitřku skříňky se startovací polohou. 
 

Na obrázku č. 15 vidíme propojovací růžici v poloze klíčku „0“, není spojeno nic 

Na obrázku č. 16 vidíme propojovací růžici v poloze klíčku „-1“, je spojeno 15/54+50, 

nejprve je nutno zasunout klíček, aby se propojil vývod č.30 s vývodem č. 15/54 a pak 

bude otočením klíčku do polohy -1 fungovat startování.  

Na obrázku č. 17 vidíme propojovací růžici v poloze klíčku „1“, je spojeno 30+58 

Na obrázku č. 18 vidíme propojovací růžici v poloze klíčku „2“, je spojeno 30+56+58 
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Na obrázku č. 19 vidíme mechanizmus, který vrací klíček z polohy -1 zpět do polohy 0. Je 

zde vidět i prostřih, který slouží jako doraz. 

Na obrázku č. 20 vidíme tak trochu zvláštnost. Jedná se o skříňku bez startovací polohy 

0-1-2, s vývodem č. 57 a s označenou polohou vývodů 56a/56b, ale je osazen pouze 

vývod 56a. Další odlišností jsou vývody v provedení jako nožový konektor. 
  

A teď ještě pár mouder. 

Spínací skříňka, jak už samotný název napovídá, je od toho, aby něco spínala. Tedy, aby 

spínala napětí podle polohy klíčku, které posílá spotřebičům. Má dvě na sobě nezávislé 

funkce. Za prvé, zasunutím klíčku zapne zapalování a také se pustí napětí do kontrolek 

dobíjení a neutrálu a k přerušovači blinkrů. To vše nezávisle na světlech. A za druhé 

může otočením klíčku (nezasunutého) ovládat světla bez zapnutého zapalování. Tyto dvě 

nezávislé funkce mohou tedy pracovat zvlášť, nebo dohromady. 
 

Vývodem č. 57 se dá ovládat „denní svícení“ pokud bychom motocykl vybavili dalším 

reflektorem.  
 

A ještě pro jednodušší představu tabulku kdy je co sepnuto. Barevně vyznačené pole 

ukazují, kam a v které poloze klíčku je přivedeno napětí. 
 

Na závěr bych chtěl poděkovat Marcelovi za pomoc a rady při mém konání. Pokud by měl 

někdo nějakou připomínku k tématu či radu, popřípadě se chtěl na něco zeptat, pište mi 

na mail: RIKSA@POST.CZ  

Děkuj všem, kdo článek dočetl až sem.  

S pozdravem Vladimír - Rikša  
 

 

Doslov šéfredaktora:  

A ještě dodatek k našemu plánu akcí. Požádal jsem kamaráda-autobusáka Míru Vokáče, 

aby se porozhlédl po srazech historických autobusů, protože jsme už o nějaké 

návštěvě takového srazu dlouho uvažovali a vloni na srazu se všichni nadchli pro 

podobné akce při prohlídce muzea nákladních aut. A povedlo se.  

Máme předběžně dohodnuto, že se jako skútristi přidáme ke koloně historických 

autobusů, která bude přejíždět: 

28. května 2016 
z Týnce nad Sázavou do Lešan 

do vojenského muzea. Odjezd v 8:45 hod. Pořadatel srazu bude od nás chtít vědět 

přibližný počet účastníků, ale to si ještě dohodneme mailem a telefonem.   


