Plán akcí ČSSČ pro letošní rok

1. MEZINÁRODNÍ SRAZ DRUZET
v rámci XX. mezinárodního skútrsrazu

…veteráni na Řípu, krásné PF-ky, trochu
humoru a zase něco ke čtení na dlouhé večery

ÚVOD
Milí přátelé skútrů, motocyklů, dobrého čtení a neotřelého
humoru, prostě všichni vy, které ještě nepřestalo bavit číst Čezetářský
občasník.
Tak, a máme tu první Občasník v roce
2017.
Přemýšlím,
jestli
je
něčím
významný, ale nic mě nenapadá. Zato
rok 2017 jako takový, tak ten určitě

významný je, a to z mnoha důvodů.
Nejdůležitější bude pro nás čezetáře –
druzetáře:

1. mezinárodní sraz Druzet,

A pak už to jsou samá taková méně významná výročí nebo očekávané skutečnosti. No
posuďte sami:
20. výročí založení Skútrklubu Čezeta
XX. sraz skútrklubu Čezeta
60. výročí zahájení sériové výroby skútru Čezeta
Zahájení sériové výroby elektroskútru Čezeta typ 506
100. výročí památného výstřelu křižníku Potěmkin na Zimní palác,
jak jsme se mohli dozvědět ve skvělém filmu „Černí baroni“ …..atd.
V minulém čísle, které opět (jako už
mnohokrát) vyšlo s určitým skluzem*),
jsem vám slíbil, že okamžitě začnu psát
číslo další. A slib jsem splnil. Sice jsem
nezačal psát, ale hned jsem vyrobil zimní
titulní stránku, když jsem dostal tak
pěknou skútristickou zimní fotku od
našich německých čtenářů.

No a teď začal únor a já jsem se pustil
do psaní, protože jednak vás opět čekají
krásné PF-ky do nového roku, které mi
už tady čekají „v šuplíku“ a jednak už
proběhla i první naše lednová akce,
samozřejmě povedená, takže je o čem
psát. Ale nejdřív ještě malá vsuvka na
téma skluz.

*) Já myslím, že skluz je něco podobného jako prokluz …..a když ještě v dávných dobách „několik
let tomu nazad“ bylo možno se zdarma dívat na přenosy F1 a Moto GP a nebyly to placené
programy, tak jsem tam jednou vyslechl zajímavý komentář na téma „prokluz“. Tenkrát se začala
používat tzv. kontrola trakce, která znamená, že omezuje při rozjezdu prokluz kol, který by asi
závodníci u vozů formule 1 byli dost těžko sami udržet na uzdě při startech a docházelo by hned
při staru ke kolizím. A tam bylo řečeno, že dlouhodobým zkoumáním bylo vyzkoumáno, že pro co
nejrychlejší start je ideální prokluz 7 %. A tak když to budu aplikovat na Občasník, který bývá
převážně jak čtvrtletník, což je převážně 91 - 92 dní, tak skluz neboli prokluz v jeho vydání na
úrovni 7 % je zhruba 6,5 dne, takže když přimhouříme oči kvůli víkendu, takže 1 týden ….myslím,
že jsem se s minulým číslem do tohoto ideálního skluzu vešel 

CO JSME DĚLALI – AKCE ČSSČ(I JINÉ)
Toto číslo Občasníku má v názvu
napsáno Zima 2017 a měl jsem tedy na
mysli zimu astronomickou, která začala
21.12.2016
a
končí
20.3.2017.
Samozřejmě to tak je, protože podzimní
číslo jsem vydával v malém skluzu čili
prokluzu (jak bylo uvedeno výše ) na
konci roku 2016. Ale víte o tom, že
kromě zimy astronomické existuje ještě
zima meteorologická čili klimatologická,
která zahrnuje tzv. zimní měsíce, to je
prosinec, leden a únor a začala tedy

1.12.2016 a končí 28.2.2017. Asi se
ptáte, proč ten rozsáhlý úvod k této
kapitole. Má to dva zásadní důvody.
Jednak si myslím, že pro někoho je to
třeba i nová informace, protože ten
výraz „meteorologická zima“ není až tak
moc známý, takže v tuto chvíli slouží
Čezetářský občasník jako všeobecně
vzdělávací čtvrtletník …..a jednak jsem
vám tím chtěl říct, že pokud použiju pod
pojmem Zima 2017 zima v její rozšířené
podobě,
mohu
začít
datem
zimy
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meteorologické a končit datem zimy
astronomické. Mám tedy na odevzdání
rukopisu do tisku dost času a na druhou

stranu jsem mohl ještě klidně zahrnout
akci z poloviny prosince loňského roku,
což bylo:

Posezení v motorestu Zlaté slunce 17.12.2016, které se koná
tradičně po poslední veteránské burze v Chotusicích (****)
U této akce se asi nemá
cenu
moc
dlouho
zastavovat, je to taková
trochu
akce
zvláštní.
Jednak proto, že je bez motorek a skútrů
(zřejmě vzhledem k pokročilému datu
jak
astronomického
podzimu,
tak
meteorologicié zimy ) a jednak i proto,
že se tam setkáváme jako parta otužilců,
která strávila celé dopoledne na burze
v Chotusicích, a jednak jako parta
zchoulostivělých skútristů, kteří přijedou
vyhřátými automobily přímo z vyhřátých
pelíšků …..a ještě pak, bohužel, zase
nejvíc pospíchají domů.

Pak
se
ovšem
ukázalo, že jsme se
radovali předčasně,
protože díky plně
obsazenému
motorestu se k nám
už
prostě
nějak
nedostávali číšníci.
Kdysi jako studenti
jsme si vyzkoušeli
v jedné
pražské
hospodě hru „Žába
na prameni“. Znáte
to? To musíte jako
parta u stolu tak
rychle pít pivo, že
se číšník s tácem piv nedostane dál než
k vašemu stolu …….chvíli jsme to
vydrželi, dále bych zbytek večera nechtěl
nijak obšírněji komentovat .

Letos jsme byli umístěni do salónku, což
se zprvu ukázalo jako velice dobré, že
jsme nebyli rušeni ostatními hosty při
našich diskusích …..a zdálo se nám, že
jsme tam už po těch moha letech
pravidelných
prosincových
návštěv
natolik vážení hosté, že jsme ten salonek
dostali za odměnu a věrnost.

A něco podobného se stalo v motorestu
s obědy, jenomže na tu žábu na prameni
hrál celý motorest před salonkem .
Jsem zvyklý na nepravidelnou stravu, i
když vím, že to není ani správné, ani
zdravé …..ale ti, co jsou zvyklí na
pravidelný přísun potravy ve stejnou
hodinu každý den, ti velice těžce nesli to,
že jídla objednaná v jednu hodinu nám
přinesli v půl třetí.
Zase na druhou stranu bylo do té doby
dost času na povídání a já jsem mohl
rozprodat kalendáře, knihy a taky
mikiny,
na
které
jsem
nechával
kamarádům vyšít klubový znak. Taky se
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nám podařilo zmínit se trochu o akcích
příštího roku a v rámci možností si
trochu
odsouhlasit
náš
termínový
kalendář akcí. Když jsme my poslední
nešťastníci dostali kolem půl třetí
konečně oběd, tak ti největší spěchači už
odjížděli.
A tak tentokráte za pokažený oběd a
spěchající „Pražáky“ jen čtyři hvězdičky.
Občas začínám mít pocit, že se asi
přikloním k Moravákům, ale nebudu
říkat, že všichni nemoraváci jsou
Pražáci……budu dělit nemoraváky na
Pražáky a nepražáky. Praha je snad
opravdu krásná, ale že by do ní museli
všichni
tak
strašně
spěchat,

z víkendových srazů jezdit už v sobotu a
z odpoledních setkání odjíždět jako
první???? Asi vědí proč 

Sraz traktorů a veteránů na Řípu 1.1.2017 (*****)
Tato akce se nás týká
nejvíc asi v tom, že kousek
vedle Řípu bydlí Vašek
Sochr, který nás už druhým
rokm k účasti přemluvil. Libora Volka
natolik, že dokonce přijel s rikšou a bylo
to určitě moc hezké zpetření celého
startovního pole. Jinak nás tam bylo
přesně jako do pauzírovaného mariáše, a
tak není asi moc o čem psát. Od

pořadatelů jsem dostali dobrou klobásku
s hořčicí, pokecali jsme s kamamrády,
prohlédli
si
krásně
zrenovovanou
„pětadvacítku“, a pak si dali v hospodě
kafe. Ale na druhou stranu, nestěžuju si.
Po Silvestru to bylo lepší než zase jen
celý Nový rok proležet u televize. A těch
pět hvězdiček dostávají všichni, kdo tam
přijeli jak na trakorech, tak na
motorkách …nebylo žádné velké horko.
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Návštěva u kamaráda -jawisty 28.1.2017 (*****)
Další návštěva u našeho
kamaráda, který si tak
doma potají dělá takovou
malou sbírku jawiček a
k tomu přihodil ještě pár jiných značek a
typů, hlavně však skútrů Čezeta, aby
nám skútristům udělal radost.

Takže zase jedna moc příjemná sobota,
dopoledne
motorky
a
pohoštění,
odpoledne oběd a posezení. Úcast už
byla výrazně lepší než na Řípu, a tak
jsme si pěkně poklábosili. Takovéto malé
jednodenní akce mají i menší hvězdičky,
ale musí jich být pět ……když prostě není
akci co vytknout, tak jiný počet
nepřichází v úvahu .
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Návštěva Motomuzea Sezemice 25.2.2017 (*****)
Jako veteránisti jsme my
Češi převážně tak trochu
nacionalisti až šovinisti a
vlastní
české
vetrány
upřednostňujeme před těmi cizími. Taky

k nim patřím. A podle těchto názorů se
sdružujeme
do
klubů,
takže
nás
Skútrklub Čezeta jasně prozrazuje, do
které skupiny patříme a jaký je náš
prioritní zájem.

A tak není divu, že když procházíme
mezi
veterány
třeba
na
srazu
v Chomutově, celkem bez zájmu míjíme
americké motocykly i auta, trochu se už
pozastavíme u vozidel z bývalé RVHP,

která se k nám dovážela, ale jakmile
přijdeme k nějakému českému stroji,
ihned ožijeme, začnou sršet a pršet
názory a připomínky, objeví se nějaké ty
vzpomínky a historky ze života.

A tak bylo možná trochu riskantní
uspořádat další zimní akci s hlavním

cílem navštívit muzeum cizích motocyklů
převážně ze 70. – 90. let. Ale přece
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nemůžeme prohlížet jen jawičky a čízy,
tak jsem to risknul a tuto akci svolal.
Pokusil jsem se ještě nalákat zájemce na
kávičku a domácí bábovku, ale asi se to
moc nepovedlo, protože účast byla

podstatně
menší
než
při
setkání
loňském, kdy jsme se byli podívat
v Radosvesnicích v muzeu na české
stroje .
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V 10:00 byl sraz před muzeem. Přijel
jsem přesně a čekalo mě tam už 10
kamarádů a pan majitel muzea. Kávička i
bábovka přišly vhod a někteří už na to
vyloženě čekali, přece jen závislost na
kávě umím pochopit . Majitel po chvíli
začal svoje vyprávění o tom, jak
muzeum vzniklo s výrobny uzenin ……..
chce si to vyslechnout. Asi bych to
nepřevyprávěl dost autenticky. Když
jsme se před muzeum vyfotili, vstoupili

jsme……a ocitli jsme se v říši 140
nablýskaných motocyklů. Já si myslím,
že kdo má rád motorky, rád si prohlédne
jakékoliv. A přiznám se, mnoho z nich
znám je z fotek a časopisů. Např. kromě
holandského
motocyklu
Van
Veen
kompletní sbírka motocyklů s motorem
Wankel, šestiválce i turbomotory ze 70.
let nebo třeba motocykl značky Hesketh,
kterých bylo celkem vyrobeno jen 139
kusů. Bylo určitě na co se dívat.

Asi po dvou a půl hodinové prohlídce,
kterou stále provázel majitel muzea
svým výkladem a je třeba říct, že velice
odborným,
zasvěceným
a
hlavně
zajímavým, jsme muzeum opustili,
protože Zbyněk nás už navigoval do

blízké restaurace,
kde jsme měli
objednaný stůl. Oběd byl také velice
dobrý a následné posezení také ….pak
zase začali Pražáci spěchat domů (jako
normálně), tak jsme se začali tak nějak
pomalu rozcházet.
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NÁVŠTĚVU MUZEA VŠICHNI SPOLEČNĚ D O P O R U Č U J E M E !!!
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Tak se vám snad přáníčka líbila. Důležité
je, aby vám ten letošní rok vyšel podle

vašich představ. Mně se to zrovna moc
nedaří, ale vám přeji, aby byl co nejlepší.
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ZAJÍMAVOSTI I
Začneme zase tradičně nějakými těmi
zajímavými stroji, ať už našimi nebo
cizími, podíváme se i na přívěsy za
motocykly, zavzpomínáme na krutou

letošní
zimu
a
samozřejmě
nezapomeneme
zhodnotit
politickou
situaci, a to opět trochu ironickým úhlem
pohledu …..a třeba se ještě něco najde.

Jsme motorkáři, tak začneme motorkami (a skútry).
Zima nezima, pokud si někdo předvídavě
umístí kotel do díly, může pracovat i přes
zimu. A tak Míra Vokáč mohl hned

s příchodem Nového roku představit svůj
nový
přírůstek
do
rodiny
skútrů.
Gratulujeme, je pěkný.

Co všechno se může stát …to je až
neuvěřitelné. Představte si, se hrabete
ve strých fotkách a pohledech jako
Zdeněk Vachalec a najednou najdete
pohled s fotografií kladenského náměstí
a na něm si všimnete takové malé
blešky, což je motocykl se sajdkárem
……..a vy si ho nazvětšujete a nestačíte
se
divit,
protože
uvidíte
Druzetu

připojenou ke kejvačce, kam vůbec
nepatří.
A Zdeněk takovou fotku poslal mně,
abych ji zveřejnil v Občasníku jako
raritu, což je od něj samozřejmě další
chvályhodný počin. A tak se stalo a já tu
měl tuto fotku připravenou pro toto
vydání Občasníku. Ale uvidíte, to není
všechno !!!!!

No a mezitím jsem začal shánět majitele
Druzet pro připravovaný sraz. Psal jsem,
volal, vyzvídal ……a tak jsem se také
dostal
k Václavu
Dyttrychovi
z
Veteranclubu Tuchlovice a snažil se ho
přesvědčit, aby podpořil svojí účastí
s Druzetou náš sraz. Napsal mi, že sice
Druzetu má, ale před renovací a ještě
k tomu k ní nemá ani skútr, protože jeho

otec ji kdysi připojil ke kejvačce a jezdili
léta s tou soupravou. Kejvačku nemá
taky a uvažuje o tom, že by si zase
nějakou koupil a Druzetu k ní přidělal,
aby to vrátil do původní podoby. Slíbil
mi, že se podívá po nějakých strých
fotkách a nejenže svůj slib splnil, ale
dokonce fotky našel. Řekl jsem si, že je
to neskutečná náhoda, že se podařilo
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podle starého pohledu najít majitele
takové rarity. Zvláště, když pan Dyttrych
bydlí kousek vedle Kladna, ale………….
moje radost byla předčasná. Když se
podíváte na fotky trochu podrobněji a

detailněji, zjistíte, že na náměstí je
vyfocena
klasická
„kejvačka“
a
Dyttrychovi mali panelku. Škoda, ale i
tak je to určitě zajímavé…..už se těším,
až „to“ uvidím na srazu.

A co tomu říkáte???? Kdesi nedaleko od
Brna
uspořádala
firma
MotoKenny
zabíječku „prasete“. Mám z toho
takové rozporuplné pocity. Kenny nejdřív
stříkal Čezety zlatou barvou, a pak je
věší jako prase u zabíjačky???? Jenomže
když se pak takové vykuchané prasátko
nechá ugrilovat, tak to je opravdu síla .
I
když
víme,
že
jsou
moraváci
pohostinní, tak si myslím, že my tady u
nás
v českých
zemím
nebudeme
prasátka ani zabíjet, ani grilovat, ale že
budeme dělat to co doposud, tedy
shánět,
renovovat,
z vraků
dělat
leštěnky, utrácet za to peníze a to
zabíjení a grilování necháme našim
moravským kolegům !!!!!!!
A když už se někomu skútřík Čezeta
nelíbí, protože má snad málo kol nebo
slabý motor a nebo už kvůli čemukoliv
jinému, tak ať si z něj raději udělá

čtyřkolku, než aby ho věšel jako prase
a následně griloval. Tato čtyřkolka byla
nabízena na internetu k prodeji, ale její
další osud neznám.
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Třeba se vám čtyři kola zdají moc, a tak
by třeba stačila tři kola jako u rikši …..ale
zkusme si představit rikšu trochu větší,
s trochu objemnějším motorem a ještě
v terénní úpravě s nádechem vojenského
vozidla ….. minimálně jako průzkumné
vozidlo . Tak co, umíte si to

představit??? A co když vám ještě
napovím, že v tomto případě je Čezeta
skřížená s Trabantem? Pomohlo vám to?
Já myslím, že ne. Tak se na to raději
podívejte, ať víte, jaké nekonečné
možnosti se skrývají pod pojmem
„tuning“.

….a ještě originál text z inzerátu:
Tříkolka Trike Rikša Trabant RARITA
RikšoTrabant Trike tříkolka. Plně
funkční, motor Trabant, čtyři rychlosti
vpřed, jedna vzad. Výborná do terénu konkurenceschopná
se
čtyřkolkami
(projede všechno) a zároveň vhodná i na
silnici, kde dosáhne vysoké rychlosti.
Dvě přední bubnové brzdy, zesílené
tlumení předku, LED obrysová světla,
všechna světla funkční, včetně zásuvky

pro možnost připojení vozíku. Na kapotě
připraven hák, pro případné zapojení a
odtažení tříkolky za autem a na kapotě
ještě lopatka, pro okrasu nebo případnou
potřebu.
Zadní
brzdy
ovládané
elektronicky, přes řídící jednotku ABS.
Tříkolka je též vhodná pro vystavení na
nádvoří hotelu, do výlohy autobazaru,
pro nějaké muzeum, pro sběratele
kuriozit, nebo třeba na pronajímání jako
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zážitková záležitost. Žádná jiná taková
tříkolka neexistuje. Tříkolka je určena
pro skutečného chlapa a naopak není

určena
pro
děti,
nebo
nějakou
"bábovku". Jen vážnému zájemci. Cena
100 000 Kč. Více info vážnému zájemci.

Tomáš
Horní Cerekev, okres Pelhřimov 16.2.2017
Prodám za 100 000 Kč 1145 zobrazení inzerátu
Ale snesme se z oblak na zem. Náš
kolega Leo Murgrauer z Německa, který
byl kdysi s námi na srazu PAvů ve Zruči
nad
Sázavou,
měl
na
podzim
nezaviněnou nehodu na své malé
hondičce.

Ovšem nezanevřel na na ni, a tak po
vyléčení svém nechal u syna vyléčit i
svůj stroj. Malinká Honda Dax už zase
jezdí a funguje, jak má, jen dostala nový
modrý kabátek, když ten červený nebyl
pro ni příliš šťastný.

Když jsem se už dostal do ciziny …..a k
tomu na západ, tak bych neměl
zapomenout ani na východ. Pan Zdeno
Metzker z Povážské Bystrice mi posílá
zajímavé informace o veteránských
setkáních na Slovensku. Tentokrát mi

poslal
obrázky
z jakési
výstavky
motocyklů
vyrobených
v Povážských
strojírnách, ale myslím, že vás asi nejvíc
zaujme Jawa 270 OHV. Ještě jste o nic
neslyšeli? Já taky ne, a právě proto si tu
můžete o ní něco přečíst.
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Ale já budu ještě chvíli směrem na
východ pokračovat a vůbec se nebudu
šetřit, takže to vezmu přímo až na dálný
východ. Slyšeli jste už o Jawaklubu
Vietnam??? Je to sice pro nás trochu
exotická krajina, i když její obyvatele
není třeba ani v našich zeměpisných
šířkách dlouho hledat a stačí navštívit
první večerku , ale Jawaklub Vietnam
je přece jenom trochu pro nás evropany
nepochopitelné
spojení
dvou
slov.
Jenmže uvědomme si, že Jawa se
vždycky chlubila, že dodává motocykly
do více než 100 zemí celého světa, tak

proč by tam právě Vietnam (samozřejmě
myšleno
Vietnamská
socialistická
republika), což byla dříve naše zpřízněná
socialistická země, měl chybět. A my
starší si moc dobře pamatujeme, jak v
70. a 80. letech minulého století tady
byly ve školách i na práci Vietnamci,
kteří si pak v obrovských oplechovaných
bednách posílali domů všechno, co tady
nakoupili, aby si doma trochu přilepšili.
V žádné bedně nechyběl mechanický šicí
stroje, role džínoviny a taky moped
Babetta …..a nebo taky třeba Simson
dovezený z NDR.
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Tak jsme se myslím po vzdálených
krajích nacestovali dost (i když v příloze
budete mít ještě jednu šanci se do
vzdálených končit podívat, tentokrát
v sedle motocyklu ČZ), ale nyní se
vrátíme do Evropy, a to rovnou k našim

jižním sousedům do Rakouska. Kolegyně
z práce tam byla s rodinou na dovolené a
navštívili
Technické
muzeum
ve
Villachu. Prý nám ho může doporučit a
já vám tady posílám několik obrázků na
ukázku.
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……a pár přívěsů jako inspirace.
Jako čeští motorkáři-vetránisté nemáme
asi oproti jiným cizím vetránistům
z průmyslově vyspělých zemí žádné
velké výhody. Sice hlavně firmy Jawa a
ČZ mají velikou tradici a ve své době
byly na světové špičce, avšak ostatní
země mají taky své motocyklové ikony,
na které nedají dopustit. Podobné je to

se sajdkáry, kde Velorex je sice jedním
z nejrozšířenějších sajdkárů na světě, ale
jinde mají Watsoniany, Steiby apod.,…
ale víte, kde na nás svět nemá??? No
přece u přívěsných (či návěsných) vozíků
za motocykly. Řekněte, kdo má PAva?
……a kdo má na PAva??? Vždyť repliky se
už vyrábějí na několika místech!!!

Sice v první knize o skútrech jsem se
těmto vozíkům trochu věnoval a pokud
byste chtěli proniknout hlouběji do tajů
motocyklových vozíků, tak doporučuji
články
Jiřího
Bartuše
na
www.motomagazin.cz. Ale napadlo vás
někdy, že vlastně asi neznáme jméno
designéra a konstruktéra vozíku PAv?
Ten byl zkonstruován v Avii v Letňanech,
kde se vyráběl jen chvíli, a pak byla jeho
výroba převedena jinam, a tak se asi dá
předpokládat, že i kolektiv konstruktérů
z Avie,
zřejmě
pod
vedením
šéfkonstruktéra, tento vozík navrhnul.
Čezeta má svého otce, je jím J. F. Koch?
Ale kdo je otcem PAva?
Myslím, že většina z vás čtenářů PAva
zná, velká část zná určitě i přívěsný
dvoukolák Motex, menší část už bude
znát
přívěs
přezdívaný
„autobus“
vyráběný
v Kovodružstvu
České
Budějovice. Ale všichni se třeba rádi
podíváte na přívěsy za motocykly, jak
byly otištěny v jednom zahraničním

časopise …..a můžete s těmi našimi
porovnávat. A proč je v názvu kapitoly ta
zmínka o inspiraci? Tak to je ze dvou
důvodů. Jednak kdybyste chtěli trochu
zaexperimentovat
v oblasti
vlastních
konstrukčních schopností (i když tady
jsme svázáni legislativou, ale …….no,
však to znáte ) a jednak ……abyste
už konečně zrenovovali toho vašeho
PAva, co se vám už několik let válí doma
a vám se zatím do té renovace nechtělo
(tak toto platí i pro mě, i když letos jsem
už udělal několik zásadních kroků
k nápravě
této
neutěšené
situace,
…….karosérie už je u klempíře a rám
dokonce u lakýrníka!!!).
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Farinova zatáčka na Masarykově okruhu (trochu historie)
Farinova zatáčka obdržela svůj název v roce 1949, kdy Brno pořádalo první a poslední
závod F1 na území Československa.
Po startu závodu se ujal vedení siamský (dnešní Thajsko) princ Bira na Maserati,
následován Italem Farinou, také na Maserati. V této levotočivé zatáčce se Farina v
prvním kole pokusil předjet Biru, ale při jeho manévru došlo ke smyku, vůz opustil trať a
vjel mezi diváky. Došlo ke zranění 12 osob, z nichž dva mladíci zemřeli. Giuseppe Farina
byl lehce zraněn.
Ve vzpomínce na tuto tragickou událost, se tento úsek nazývá Farinova zatáčka.
Václav Kříž
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Další zajímavosti

Říkali mu prase. Výroba skútru ČZ 501 začala ve
Strakonicích před 60 lety
2. 2. 2017
Radek Pecák
Sedm let po začátku vývoje nového typu skútru se v roce 1957 v podniku ČZ Strakonice začal
vyrábět dnes již legendární typ ČZ 501, který záhy získal přezdívku "prase".
Jedním z nejslavnějších
výrobků
značky
ČZ
Strakonice je nepochybně
skútr ČZ 501. Spíše než s
tímto
typovým
označením ho ale veřejnost
zná
pod
přezdívkou
"prase". Tu získal kvůli
svému
neotřelému
originálnímu
designu.
Přední část s kruhovým
světlometem, pod níž je
uschováno
malé
dvanáctipalcové
kolo,
skutečně připomíná rypák
vepře domácího.
Autorem návrhu vozidla byl v tehdejší době velmi známý konstruktér Jaroslav František Koch, který již
před druhou světovou válkou působil v letecké továrně Avia, navrhoval motocykly značky Praga, a
rovněž spolupracoval právě s Českou zbrojovkou ve Strakonicích.
Myšlenkou takového stroje se Koch zabýval již od počátku 40. let. Podle jeho návrhu dokonce ČZ v
roce 1947 sestrojila dva prototypy a vystavovala je ve stejném roce během pražského autosalonu.
Zájem o ně byl, zahájení sériové výroby však překazil poválečný nedostatek plechů.
Od počátku 50. let začal nový vývoj žádaného vozidla. Do projektu se zapojilo několik konstruktérů, a
nakonec se vybíralo ze čtyř návrhů. Nakonec bylo rozhodnuto, že veřejnosti se nabídne návrh J.F.
Kocha. V roce 1956 vznikl prototyp a o rok později již bylo smontováno prvních 300 kusů.

Úspěch i na západě
Zbrojovka předpokládala, že o podobné vozidlo bude zájem i v zahraničí, a proto ho hned v tomto roce
představila ve 20 zemích. A úspěch se skutečně dostavil. Stroj se poměrně úspěšně
prodával dokonce také v USA, kam ho vyvážel podnik zahraničního obchodu Motokov.
Skútr po celou dobu výroby procházel inovacemi. Například již v roce 1958 se na předním blatníku
nad palivovou nádrží objevil plechový nosič zavazadel.
Řada 501 se přestala vyrábět v roce 1960, kdy ji nahradil typ 502. "Pětsetjedniček" se podle údajů
serveru čezetmania.cz vyrobilo celkem 43 000 kusů.
Zatímco původní provedení mělo motor s výkonem 8 koní a maximální rychlost 80 kilometrů v
hodině, u modernizované verze stoupl výkon dvoudobého vzduchem chlazeného jednoválce až na 9,5
koně. V důsledku toho se také o pět kilometrů v hodině zvýšila maximální dosahovaná rychlost. Také
se díky sériové montáži zadní kyvné vidlice odpružené dvěma kapalinovými tlumiči (ty byly použity i
vpředu), podstatně vylepšily jízdní vlastnosti.
Model 502 lze od předchůdce rozeznat díky absenci krytu houkačky na štítu pod řídítky. Zatímco
model 501 bylo možné koupit jak v jedno, tak i dvoubarevném provedení, "pětsedvojka" byla vždy
dvoubarevná. Vzorník nabízel šest kombinací.

Česká rikša
Zákazníci si mohli koupit také nadstandardní výbavu. Mezi její prvky patřil například plexisklový štít,
zadní nosič s náhradním kolem, přívěsný vozík nebo postranní vozík pro přepravu třetího pasažéra.
Skútrů v tomto provedení bylo vyrobeno 72 000.
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Na naše poměry neobvyklým počinem bylo v roce 1962 zahájení výroby jednomístné nákladní tříkolky.
Ložná plocha měla rozměry 120 x 110 centimetrů a bylo na ni možno naložit dvoumetrákový náklad.
Existovalo dokonce i provedení s kabinkou pro řidiče.
Výroba "čezety" definitivně skončila bez náhrady v roce 1964, přestože nový typ již byl vyvinutý.
Zelenou nedostal ani konkurenční projekt Jawy.
Poněkud překvapivě se jméno "čezeta" objevilo v médiích znovu na sklonku roku 2015. Soukromá
firma totiž představila projekt elektrického skútru ČZ 506, jehož design je věrnou replikou modelu 502.
Elektromotor s výkonem 5 kW uděluje maximální rychlost 90 kilometrů v hodině a dojezd na jedno
nabití činí sto kilometrů. Letos má být vyrobena šestisetkusová série. Cena bez DPH je 7000 eur.
Galerii zobrazující vývoj modelu si můžete prohlédnout zde:
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Letos nás trochu zaskočila zima, už jsme
nějak zapomněli, že mohou být mrazy
měsíc v jednom kuse. A tak se objevily
různé informace o tom, že to až zase tak
nic moc vyjímečného není a že nemáme
podléhat panice . Myslím, že jeden
článeček ani v Občasníku neuškodí. A
všimli jste si, že motorkáři díky zřejmě
stále lepšímu a lepšímu termoprádlu

vytahují svoje stroje čím dál tím dříve.
Jakmile vykouklo sluníčko, trochu oschly
silnice a teploměr se přehoupl pár
stupínků přes nulu, už se tu a tam
nějaký ten odvážlivec na dvou kolech
objevil. Nic se ale nemá přehánět.
Každopádně
vám
mohu
doporučit
zajímavý článek, který najdete v příloze
pod titulem:

Zima 1929: zmrzlí cikáni a sibiřský mráz 41 stupňů
Pokud se vám nechce trpět zimou
v našich zeměpisných šířkách, tak si
můžete doma rozbít prasátko, vybrat
trochu korunek a vyrazit na výlet do

teplejších krajin. Jak se to dělá a na kolik
vás to přijde, to si můžete taky přečíst
v příloze, a to v článku, který byl
zveřejněný na iDnes po titulem:

Z Brušperku vyrazili na starých čezetách do Austrálie. Trvalo jim to rok
Protože se této roční náročné výpravy
zúčastnila i žena, věnujme ženám ještě
chvilku pozornosti. Kdyby si některý
z vás mužů hledal partnerku, existuje
mnoho možností. Jednou z nich jsou i
internetové seznamky, a tam můžete
narazit na zajímavé nabídky. Pokud máte
kladný vztah k veteránům, je možno si

třeba najít „veteránistku“ a ještě k tomu
„zdravotnici“, což se může hodit (pokud
bude hodně náruživá a vás už vaše
mužná síla opustí ). A taková
veteránistka Jitka může být třeba docela
sympatická blondýna, která si jako věno
do vašeho svazku přiveze pěkného
veterána .

A co tu máme ještě??? Zdá se vám, že Česká Pošta stále
zdražuje vaše balíčky s díly na veterány a na jejich službách to
není nikde moc vidět. Mám stejný dojem, ale myslím, že vám
to teď objasním, proč je potřeba zdražovat. Špičkoví manažeři
přece musím být aspoň trochu slušně zaplaceni, ne???
No a ještě tedy jednou téma: ženy, svatba a manželství 

27

Politické okénko
Již před delší dobou jsem se rozhodl, že
si
nebudu
ničit
zdraví
sledování
politických zpráv, což také dělám, ale jen
nevím, jestli se to na mém zdravotním
stavu nějak výrazně projevilo. Ale jak
tak prohlížím „politickou satiru“, která se
objevuje na internetu, vidím, že už se
zase náš národ vrací ke Švejkovským
tradicím ….a tak je to správné, tak to má
být. Bohužel, to co předvádějí naši i

evropští politici je sice spíš k pláči, ale ta
satira je taková ta protistresová ochrana
nás obyčejných smrtelníků, kteří mají jen
jediný způsob legálního boje proti zlovůli
politiků, a tím jsou volby. Jenomže když
máte možnost volit jen mezi většími a
menšími lumpy,
tak lumpa zvolíte
vždycky. A když ho nezvolíte, tak si ho
tam volební systém dosadí sám. Je to
docela velký průšvih .
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PLÁN AKCÍ ČSSČ
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Jak jste si určitě všimli, došlo letos
k nevídané
situaci,
a
to
zrušení
podzimního srazu ve Lhenicích. Má to
dva hlavní důvody. Jednak byl účastníky
posledního srazu ve Lhenicicích tento
sraz označen jako nejslabší v loňském

roce a jednak se vyskytla kolize se
soukromou akcí jednoho našeho člena
klubu. A vzhledem k tomu, že je jen na
něm, jestli někoho z nás přizve nebo ne,
tak je asi zbytečné nějak tuto akci
specifikovat.

1. mezinárodní sraz Druzet
se blíží mílovými kroky, ale účastníků
přibývá jen pomálu a poskrovnu. Ale na
druhou stranu je třeba přiznat, že jsou
tací, kteří pracují, staví, renovují,
vylepšují ….a taky fotí. Další dva krásné
kousky
vidíte
na
následujících
fotografiích.
Ale někteří se moc neozývají nebo spíš
vůbec, a tak zase ještě udělám separátní
„poptávkové“
řízení
mailem,
jak
pokračují jejich práce na Druzetách.
Výzva pro všechny majitele Druzet, aby
se mi ozvali, která byla zveřejněna na
úvodní
webové
stránce
Skútrklubu
Čezeta, nepřinesla ani náznak nějaké
další aktivity, a tak nezbývá než dál
pátrat, ptát se a shánět, ale jak to
vypadá, tak už jsme oba …já tady u nás,
a kolega Tony Kratochvíl v Německu

vystříleli střelný prach a nějak dochází
inspirace, kde dále hledat. No, i kdyby se
zúčastnili všichni majitelé, kteří to více či
méně přislíbili, tak by to byla určitě
skvělá akce s ještě skvělejší účastí …….to
samozřejmě v porovnání s tím, ž jsem
na žádné akci neviděl více než 3
Druzety.
Takže pánové, vy, kteří ještě nemáte
Druzetu hotovou a
připravenou
na
sezonu
(Tuma,
Plachý, Vachalec,
Rychtecký, Bartal,
Fuerst ….a já ),
tak
od
vás
očekávám, že mi
co
nejdřív
napíšete:
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ZAJÍMAVOSTI II.
Tak co se nám ještě nevešlo do hlavních
kapitol. Třeba to, že letošmí zima byla
trochu
více
zimovější
než
ty
předcházející.
Motocykly
na
zimu
většinou odkládáme, ale auta slouží i
v mrazech. Ovšem ani pro auta ani pro
lidi nejsou velké mrazy procházka
růžovým hájem, a tak se podívejme, jak
to
vypadá
v zimě
při
klesajících
teplotách.
A ten motoráček na fotce, to je naše
únorová cesta na burzu do Zlonína.
Jak pociťují klesající teplotu lidé a automobily v různých částech světa:
+18 °C: Obyvatelé Havaje si berou na noc dvě přikrývky.
+10 °C: Obyvatelé helsinských činžáků vypínají topení. Rusové pěstují kytičky.
+2 °C: Italská auta nejdou nastartovat.
0 °C: Destilovaná voda zamrzá.
-1 °C: Dech se stává viditelným. Rusové jedí zmrzlinu a popíjejí studené pivo.
-4 °C: Pes se ti snaží nacpat do postele.
-10 °C: Francouzská auta přestávají startovat.
-12 °C: Politikové začínají mluvit o bezdomovcích.
-15 °C: Americká auta nejdou nastartovat.
-18 °C: Helsinští nájemníci zapínají topení. Obyvatelé Havaje už zmrzli.
-20 °C: Dech se stává slyšitelným.
-24 °C: Německá auta nejdou nastartovat.
-29 °C: Pes zkouší vlézt ti pod pyžamo. Japonské automobily přestávají startovat.
-30 °C: Žádné normální, ani ruské auto už nejde nastartovat.
-39 °C: Vroucí atmosféra v Kongresu zamrzne. Rusové si zapínají vrchní knoflíky u košile.
-50 °C: Auto se ti snaží nacpat do postele.
-60 °C: Obyvatelé Helsinek zmrzli. Tuleni opouštějí Grónsko a stěhují se na jih.
-70 °C: Zamrzlo peklo. Univerzita v Kuzněcku organizuje přespolní orientační závod na zahřátí.
-75 °C: Santa Klaus opouští polární kruh.
-120 °C: Alkohol zmrzl. Rus je proto nasranej.
-268 °C: Hélium zkapalnělo.
-273,15 °C: Absolutní nula. Ustává pohyb elementárních částic. Rus, žužlaje zmrzlou vodku,
připouští, že je pořádná kosa.
Během poslední doby se objevily
ještě některé další události,
které je třeba připomenout.
Jednak to byla nešťastná ptačí
chřipka, kdy byli zbytečně
vyhubeni ptáci hlava nehlava
….třeba i špičkoví poštovní
holubi, ale i jiní (viz foto), a pak
EET ……….…elektrocická evidenci
tržeb……….někteří to prostě
nerozdýchali, a tak si aspoň
pana ministra vyobrazili na pivní tácky, aby ho měli na očích .
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Když
už
jsme
u
těch
restaurací, tak je už jedno,
jestli je EET nebo není,
důležité je, jestli je tam dobré
jídlo, dobrá obsluha, dobré
ceny apod.
No a my „burzovní pojídači
klobás“ si tuto pochutinu
dáme
rádi
i
jinde.
A
představte si, jsou restaurace,
kde je veliký výber výborných
klobás a jsou zdarma !!!! 
V první části zajímavostí jsme také
narazili
na
problematiku
„ženy
a
manželství“. No a vzhledem k tomu, že
většina členů našeho klubu má doma
svoji „drahou tříčtvrtku“ (někteří…. ti
šťastnější mají jen drahou polovičku ),
tak se ještě k tomuto tématu na
chvilinku vrátíme. Na prvním obrázku

vidíte, že opravdu existují vzorné
manželky, které na své muže opravdu
myslí a snesli by jim i modré z nebe.
Další obrázek ukazuje, že my muži pak
máme možnost takové ženy třeba
odměnit hodnotným dárkem od firmy
Ikea – toto speciální zrcadlo, které udělá
vaší ženě určitě radost.

Někteří muži nemají příliš v lásce, když
je jejich manželka tahá po nákupech.
Umím to pochopit, protože ty obchody,
kam ženy chodí, ty opravdu nejsou pro
nás, a mezi krajkovým spodním prádlem
jen obtížně hledá něco, co by se vám
hodilo do dílny. Tak pro vás mám řešení.

Odborníci na odívaní vymysleli speciální
pánské tričko, a to když si obléknete,
určitě s vámi žena na nákup nepůjde .
A vy si zatím můžete doma v klidu uvařit
hrnek bylinkového čaje, který léčí
všechny neduhy. Recept na tento čaj
naleznete v přiloženém návodu.

Tak to bylo pár dobře míněných rad, kterými jsme se pomalu, ale jistě propracovali
k závěru dalšího čísla Čezetářského Občasníku. Ovšem ještě neutíkejte od monitoru,
závěrem tento Občasník nekončí, myslím, že i v příloze můžete najít zajímavé čtení. Něco
jsem už avizoval, něco je jako překvapení.
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ZÁVĚR
Kapitola „Závěr“??? To je skoro špatný
závěr na začátek motoristické sezóny.
Měl bych sem spíš dát nápis „Začátek“,
ale tím bych vás asi mohl zmást, takže
zůstanu u toho Závěru. Takže co říci
závěrem??? Počasí se nám začíná trochu
zlepšovat, tak snad se i toho tepla
dočkáme, ceny dílů nám na Aukru
neustále
rostou
a
rostou
(což
samozřejmě prodávající vítají, kupující
již méně ), benzin nám taky přes zimu
zdražil, tak si aspoň přejme, abychom
najeli přes léto co nejvíce bezpečných

kilometrů a prožili co nejvíce příjemných
chvil se svými motoristickými přáteli.
Nás
skútristy
čeká
sezóna
plná
(doufejme) zajímavých akcí, vrcholem by
pak měl být jubilejní skútrsraz a 1.
mezinárodní sraz Druzet. Tady bych se
ještě
trochu
vrátil
k problematice
renovace Druzet a odcitoval vám dopis
od
kamaráda
Tonyho
Kratochvíla
z Německa, který si chtěl nechat vyrobit
„kšilt“ na Druzetu a zcela nešťastně ho
nazval „nárazník“  (je to z německého
mailu, takže bez háčků a čárek pozn. red.):

Ja chtel vyrobit naraznik druzety, (ted mam firmu v Bremach, naraznik byl
do tydne hotov) tak jsem pri hledani nasel firmu Alumetall nekde u Prahy.
Poslal jsem fotky a soudruh dipl. ing., marketing manager Europa Ost, West,
english, deutsch mi odepsal, ze takovy dulezity komponent, jako je naraznik
na motorove vozidlo, musi projit schvalenim vyzkumneho ustavu, byt
odzkousen ADAC a KSC, projit zkouskami DEKRA atd, nez se dostane do vyroby
Alumetalu. Vyroba formy trva asi 4 mesice, stoji 56 000 Kc a kazdy vyrobek
pak 2 500 Kc. Tak si rikam, praci cest!
Hezky den T.
Jak vidíte, tak s renovací jsou někdy
problémy a já jen držím pěstičky všem
těm renovátorům, kteří chtějí dokončit
renovaci Druzety do našeho srazu, aby
to stihli.
No a na úplný závěr vás čekají nějaké ty
přílohy. Jedná se o převzaté články, ale
myslím, že docela zajímavé. Začneme
článkem, který jeho autor nazval „Genius
loci“ *) a který popisuje prvopočátky
škodových závodů v Plzni, je to docela
zajímavé. Pak už budou následovat dva
články, které jsem již avizoval předem, a

to článek o zimě, která byla ještě větší
než ta letošní, a také o velice zajímavé
dálkové jízdě na čízách, o které se moc
neví. Zřejmě asi redaktor Pavel Suchý
svou cestou kolem světa na Jawě
vyprovokoval další cestovatele, kteří
dosud váhali, aby se do podobného
dobrodružství pustili. Všem takovým
odvážlivcům držím pěstičky, i když moje
„kafe“ to určitě není a radši budu spát
doma v posteli než někde na druhé
polokouli pod stanem .

*) Wikipedia: Genius loci je latinské slovní spojení znamenající „duch místa“.
V římské mytologii byl genius loci duch či bůžek, ochraňující určité místo, často býval zobrazován jako had nebo
jako postava s rohem hojnosti. V dnešním slovníku má však tento obrat spíš význam specifické atmosféry dané
oblasti, než jakési místní ochraňující síly. (Např: Genius loci, duch tohoto místa, převzal nad událostmi svou moc.)
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PŘÍLOHY
Ing. Emil rytíř Škoda
Genius loci
Plzeňský c. a k. krajský lékař, MUDr. František
Škoda, měl 18. listopadu 1839 důvod k radosti –
manželka Jana (roz. Johanna Margarete Rziha)
porodila syna, jemuž dali jméno Emil. (V
některých publikacích je uvedeno datum narození
19. listopadu a příjmení matky Říhová, avšak za
směrodatný se považuje zápis v matrice.) Synek
rostl, dobře se učil, takže bez problémů zvládl
gymnasium v Chebu. Posléze studoval na
vysokých školách v Praze a v Karlsruhe.
S čerstvým diplomem inženýra strojnictví dostal
první zaměstnání jako praktikant ve strojírně
„Richard Hartmann“ v Saské Kamenici. Vyráběly
se zde nejen parní, textilní a obráběcí stroje, ale
také speciality pro zbrojní podniky, např.
protahovačky/rýhovačky dělových hlavní.

Manželé Emil a Hermína Škodovi
Mladý Emil Škoda si ve strojírně získával pověst schopného inženýra a majitel podniku
s ním (po skončení praktika) počítal na posici zástupce vedoucího konstrukční kanceláře.
Jenže v červnu 1866 vypukla mezi Rakouskem a Pruskem válka, takže se Emil jako
nežádoucí cizinec nuceně a chvatně vrátil do Plzně. Válka brzy skončila a Emil by se mohl
vrátit do Německa. Avšak sudičky mu daly do vínku jinou cestu osudem.
Otec František šel jako obvykle na pivo ke kulatému stolu městské honorace. Zde se
v klidu, neoficiální cestou bez byrokratické administrativy, pravidelně probíraly plzeňské
záležitosti. Městský tajemník decentně poznamenal: „Ta opravna strojů hraběte Valdštýna
(Waldstein) hospodaří v poslední době od deseti k pěti, vypadá to, že asi půjde kukat a na
buben. Přesto ještě není pozdě, schopný inženýr by to tam mohl postavit na nohy“. Pozvedl
sklenici a přes pivo se podíval na Františka Škodu pohledem delším než lok.
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Opravna strojů, kterou Škoda koupil
Ten druhý den promluvil s Emilem a zakončil řeč přáním: „Vím, že Tě to zase táhne do
světa, ale kdybys zůstal tady v Čechách, udělal bys mi radost“. Emil neříkal nic, avšak šel
se na dílnu s opadávající omítkou a snad nikdy nemytými okny podívat. Několik dnů
uvažoval a pak se v ní nechal zaměstnat - aby ji poznal zevnitř.

Škoda (upr) a kádrovi spolupracovnici
V roce 1869 ji za finanční pomoci otce Františka a zámožného strýce, profesora na lék.
fakultě ve Vídni, MUDr. Josefa Škody, i s třiceti zámečníky koupil. Za rok již zaměstnával
150 lidí... Nedávnou válkou trpce poučený rakouský generální štáb měl těžké starosti.
Kontraadmirál rakousko-uherské flotily, baron Maximilian Daudlebsky von Sterneck zu
Ehrenstein, vedl v důvěrném okruhu vlajkových důstojníků přednášku. „Pánové, mezi
námi, byla to pěkná blbost spoléhat se s dodávkami děl na cizinu. Třeba se zase dostaneme
do nové války s Pruskem a Krupp nám nedodá ani kus železa z odpadu, natož námořní
děla. A na co nám pak budou naše lodě, no? Chtělo by to nějakého našeho Kruppa a naší
vlastní rakouskou zbrojovku!“
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Baron Maximilian von Sterneck
Výběr nebyl příliš velký. Baron Sterneck se jednoho dne nechal ohlásit u Emila Škody.
„Pane inženýre, slyšel jsem o Vás jen to nejlepší. Co byste říkal rozšíření podniku o zbrojní
výrobu?“ Škoda tím nebyl nijak nadšen a měl spoustu námitek. Tvrdošíjný Sterneck nebyl
admirálem zbůhdarma, byl také dobrým psychologem. „Pane Škodo, při vší úctě, trochu
mi připadáte, jako byste se bál vyrobit dělovou hlaveň nebo pancéřovou věž. Také víme
(máme agenty ve všech hutích a slévárnách), že Vaše nová chromniklová annenská ocel
je lepší než všechny ostatní v Evropě, tedy, ehm, zatím s vyjímkou Kruppa. Námořní děla
- to je přece řemeslo jako každé jiné – nebo že byste to neuměl? A Vám jistě nemusím
vysvětlovat, že zastaralá děla z bronzu nemají na moři budoucnost.“

Upomínková pohlednice
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Emil se dlouho rozmýšlel, ovšem Sterneck nelitoval námahy a jezdil do Plzně stále častěji.
„On ten admirál tak úplně nepravdu nemá, to co umí Krupp, to umíme také. Ale jednoduché
to nebude - kde seženu nové kvalifikované dělníky, kdo zajistí prostory a suroviny?“ Paní
Hermína, rozená Hahnenkamm, dcera plzeňského měšťana a velkospeditéra, přinesla do
manželství se Škodou velké věno a tak Škoda k pozemkům, které převzal po jejím
dědečkovi, prozíravě přikoupil další. Při příští návštěvě již Sterneck vyslovil přímou výzvu:
„Pane továrníku! Vy jste jediný, komu tu zakázku vůbec můžeme zadat, o zlatky se
nemusíte starat, jsou připravené, císař mi to podepsal. Nebo nás v příštím střetnutí ti
Prušáci postřílejí jak nejapné tetřevy. Také dostanete tajnou listinu špiónů, které byste
neměl zaměstnat ani na nejpodřadnějších místech“.

Původní označení výrobku

Od roku 1923 se začal používat nový znak
továrny

Po tomto blahosklonném projevu Emil Škoda na státní nabídku patrioticky souhlasně
přikývl. Sterneck ho a jeho kádrové inženýry chtěl hned pozvat do důstojnického kasina
k oslavnému přípitku, což Škoda zdvořile odmítl slovy: „Ne, ne, děkuji, důstojně to
oslavíme až po podpisech smlouvy. Pro dnešek – doufám, že se neurazíte - postačí sklenka
dobrého vína tady u nás, jestli dovolíte, zavolám manželku“. Paní Hermína se do řízení
podniku nevměšovala, ale když Sterneck odjel, tak jako pragmatická a již viditelně těhotná
žena upozornila manžela: „Nejdříve bude zapotřebí urychleně postavit několik domů, aby
ti noví lidé, co přijdou na práci, měli s rodinami kde bydlet“. V Plzni se začala budovat nová
zbrojovka, budoucí celosvětově známé Škodovy závody. Paní Hermína měla pravdu, město
se poměrně rychle rozrostlo o několik set nových obyvatel. Za své zásluhy o rozvoj
monarchie byli jak otec tak syn povýšeni do šlechtického stavu. Ing. Emil, rytíř Škoda
zemřel 8. srpna 1900. Čest jeho památce.
©Stano R. Kříž

Obraz Panorama Skodawerke 1900
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Z Brušperku vyrazili na starých čezetách do
Austrálie. Trvalo jim to rok
Během 430 dnů projeli Čech Marek Vantuch a Slovenka Ivana Haraslínová na starých
čezetách Evropu, Asii a Austrálii. Část trasy jeli po stopách trabantů Dana Přibáně.
Překonávali problémy s úředníky, stařičkými motocykly i s vlastní únavou. Náš život na
cestách skončil po 33 tisíc kilometrech, píše Marek Vantuch.

V kráteru sopky Batur, Indonésie | foto: Marek Vantuch, Ivana Haraslínová, pro iDNES.cz
Z Česka do Austrálie se dá dostat různě a s Ivankou jsme se rozhodli, že to zkusíme „po
zemi“ na motorkách. Na velkých BMW jsme jet nechtěli. Jsme oba hrdí Čechoslováci, ale
na jawách dneska jezdí každý, tak padla volba na čezety. A k tomu na ty nejhezčí - na ČZ
150C.
Vybrat si smůlu dopředu
Trvalo nám rok, než jsme je dali dohromady, a když už jsme téměř měli v rukou poslední
víza, zkrátil jsem své motorce přední vidlici o protijedoucí auto, které mi nedalo přednost.
Díky tomu, že jsme si smůlu vybrali ještě před odjezdem, nám bylo jasné, že po cestě se
už nic špatného stát nemůže.
Šedesátkou jsme prosvištěli Evropou a první problémy přišly až v Turecku. Měli jsme ale
štěstí na kolemjdoucí a vždycky se našel nějaký šikovný Turek se svářečkou.
Rozhodli jsme se zkrátit si cestu přes Gruzii a Arménii, ale trochu jsme podcenili zimní
počasí. Ruce jsme si zahřívali na motoru nebo na předním světle, a když jsme konečně
sjeli zpět do nížin, v horké sprše jsme se sesuli k zemi a říkali si, jestli to vlastně máme
zapotřebí.
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Odpočinek při průjezdu horami, Černá Hora

Pohled do stepních krajin, Turecko

Problémy sbližují
Když jsme se vzpamatovali a vjeli do Íránu, vybuchla černé číze spojka a my zůstali ve
vesničce uprostřed kurdských hor na severozápadě země. Rodina vesnického obchodníka
nás ale nenechala ve štychu, skrz nánosy ovčího trusu nás odvedla k sobě domů, pohostila
čerstvým sýrem a uvolnila půlku svého domu. Další den jsme se rozloučili, spojku
poskládali bez prasklého šroubu a pokračovali jsme do Tabrízu.
Čím víc problémů s motorkami nás potkávalo, tím lepší zážitky jsme měli s domorodci,
kteří se nás snažili vyhrabat z našich malérů. Po pár nocích strávených v íránských rodinách
se motorky konečně umoudřily a my mohli projet pouštěmi až k hranicím Pákistánu.

Večerní idilka, Centrální mešita, Yazd, Írán
Íránští vojáci nás předali svým chudým pákistánským kolegům, kteří nás ubytovali v jedné
z místností policejní stanice a uvařili nám k večeři čočkové kari. Na motorky jsme si ještě
pro zlepšení chlazení připevnili větráky a uložili jsme se k spánku hned vedle pracovního
stolu a pákistánské vlajky. V dalších dvou dnech jsme ujeli skoro sedm set kilometrů
Balúčistánem do Kvéty, kde jsme nemohli bez policejní eskorty ani opustit hotel.
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Vypálené oči
V Indii jsme z klidných a relativně opuštěných cest vjeli do pravého bezohledného šílenství.
Cestování v noci jsme zavrhli hned po prvním pokusu, kdy nám dálková světla
protijedoucích aut vypálila bílá místa do očí. Rozhodli jsme se co nejrychleji zmizet do
Nepálu, kterému zrovna Indové zablokovali hranice a probíhala tam palivová krize.
Jak se cestuje s čezetou
Čezety opravdu nevypadají jako ty nejspolehlivější stroje na dálkové cestování. Nebudeme
vám lhát, spolehlivé nejsou a ani to nebylo naším záměrem. Možná jsme to ale trochu
přehnali a třeba v Indonésii jsme prakticky každý den řešili nějaký technický problém - ať
už jen vyčištění karburátoru, nebo prasklé špice. Nejvíce problémů jsme měli s praskajícími
zadními blatníky, které jsme svařovali od Turecka přes Pákistán až po Nepál, kde jsme je
nechali pořádně vyztužit.
Dnes už čezetám skoro nikdo nerozumí. V Indonésii přestala jedné motorce fungovat
jednička a bylo složité zjistit, čím by to mohlo být. Naštěstí se na naší stránce našlo pár
zkušených lidí, kteří nám poradili, že musíme rozebrat motor a pružinku vyměnit. Naštěstí
jsme ji vezli s sebou a museli jsme jen rozpůlit motor. Pro dva informatiky to nebyl žádný
problém.
Po roce na cestách jsme v Austrálii byli v opravách tak zběhlí, že vyčistit hlavu motoru nám
spolu s kompletním přetěsněním zabralo jen kolem hodinky a půl. Stroje už na tom ale
nebyly vůbec dobře a museli jsme si hodně dávat pozor na to, kudy jezdíme. Šance, že se
na
nekončících
australských
roletách
nenávratně
poškodí,
byla
nemalá.
Před hranicemi jsme nabrali benzín do PET lahví a vjeli na prázdné nepálské cesty. Koukli
jsme z dálky na Annapurnu, prozkoumali rozpadlé chrámy Káthmándú a na východě se
vrátili do Indie.
Byli jsme na cestě už více než čtyři měsíce, oslavili jsme Vánoce i narozeniny a začaly
přípravy na další velkou zkoušku.
Zatímco přiletět do Barmy není problém, přejet její hranice ve vlastním vozidle tak
jednoduché není.
Ještě před třemi lety to bylo přímo nemožné, dnes je potřeba si zajistit agenturu, která vás
přes zemi proveze a nejlépe se přidat k větší skupině cestovatelů. Proto jsme nechtěli nic
nechat náhodě a motorky dát do pucu.
Odlehlými horami státu Nagaland na východě Indie jsme dojeli až do města Imphal, kde
jsme započali třídenní maraton oprav. Když jsme znovu vyjeli, Ivančin stroj si vysypal
ložisko do motoru a museli jsme ho naložit na korbu náklaďáku. Naštěstí se naše
mechanická zručnost tou dobou již značně zlepšila a i když jsme měli na opravu jen jeden
den, za pomoci místních svářečů a velkých kladiv se nám povedlo dát vše do pořádku.
Je čas na volno
Vjezd do Barmy jsme stihli. Kufry jsme si odložili do doprovodného auta ke státní úřednici,
která na nás po cestě dohlížela. Čízy bez nich po barmských cestách doslova létaly a
proplouvaly pískem mezi tisíci chrámy Baganu. Po dvou náročných týdnech jsme vjeli do
Thajska, kde jsme absolutně selhali v tamějších horách.
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Terasovitá políčka, východní Nepál

Ledovcová procházka, Karákóram, Pákistán

Na jedničku jsme sledovali, jak nás předbíhají thajské děti na odrážedlech. Rozhodli jsme
se, že po půl roce na cestách je čas na dovolenou, tak jsme vyrazili na ostrovy. Klid a mír
jsme našli v národním parku Tarutao, kde jsme se s kraby procházeli po opuštěných plážích
a v noci se koupali v moři se světélkujícími planktonovými potvůrkami.
Pohoda nám po měsíci skončila a pokračovali jsme do Malajsie. Přišel první problém s
mořem. Trajekty do Indonésie před několika lety zrušili, tak jsme motorky museli naložit
na loď se zeleninou, která je za pořádný balík převezla přes dvě stě kilometrů širokou
Malackou úžinu. My naskočili do letadla a vyrazili jsme navštívit orangutany.
Ploužení po Indonésii
Bez vlastních motorek jsme se v indonéské veřejné dopravě trápili a když se nám pak ještě
orangutani schovali do džungle, vrátili jsme se raději do Medanu zpět za našimi milovanými
čezetami. Čekala nás cesta Sumatrou na jih. Abychom si ji trochu okořenili, rozložili jsme
stan pod sopkou Sinabung. Ráno jsme přes zalepené oči koukali, jak na nás sopka chrlí
mraky popela.
Posílení touto zkušeností jsme pokračovali skrz hory dál na jih. Občas jsme píchli, občas
čistili karburátor a občas se zasekli v dešti. Naše thajská dovolená byla už dávno
zapomenuta, opět nám docházely síly, a tak jsme si naplánovali další dovolenou na Bali.

Největší kokosová houpačka, Bali
Začali jsme na to šlapat ještě více a ujeli jsme náš dosavadní rekord - 460 km za den.
Jakmile jsme ale přejeli na Jávu, jakékoliv šance na rychlou jízdu byly uťaty 160 miliony
lidí na rozloze dvou Českých republik. Průměrnou rychlostí deset kilometrů za hodinu jsme
se plahočili na východ a tak tak jsme si alespoň stihli prodloužit naše měsíční víza. Za další
týden jsme se za stálého opravování dalších a dalších poruch motorek doplahočili až na
vysněné Bali. Čeští kluci a holky nám na Bali připravili úžasné přivítání a procestovali s
námi celý ostrov a okolí. Nám se nikam nechtělo, ale konec víz se nekompromisně blížil a
my měli mezi Bali a Austrálií ještě spoustu ostrovů, chtěli jsme na Lombok a z něj na
Sumbavu.
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Australské úřednické peklo
Přespali jsme na staveništi v houpacích sítích a pak okolo Komodských ostrovů jeli až na
Flores, odkud jsme dvacetihodinovou plavbou trajektem přejeli na ostrov Timor a pak do
jeho východní části. Dojeli jsme k Austrálii a ke splnění našeho cíle chyběl už jen kousek.
V Dili, hlavním městě Východního Timoru, jsme strávili skoro dva měsíce a prakticky po
celou dobu jsme přespávali u místních rodin. I tahle epizoda ale skončila, spolu s
německým cestovatelským párem jsme naložili motorky do kontejneru a vyrazili na
poslední část cesty, vlastně do cíle.
Nastalo papírovací peklo a trvalo měsíc, než jsme byli schopni na motorkách odjet z
Darwinu. Pak jsme konečně vyrazili do divočiny.
Namísto přeplněných indonéských cest jsme za den potkali jen pár cestovatelů. Usínali
jsme za křiku papoušků a budili jsme se s utíkajícími klokany.
Setkali jsme se se spoustou cestovatelů a četli si v hamakách na těch nejpoklidnějších
místech.
Za dva měsíce jsme projeli národní parky na západním pobřeží Austrálie a naši cestu
zakončili v Perthu. Čízy jsme naložili na paletu a poslali je domů. Po více než roce a 33 300
km jsme ukončili náš život na cestách.
Náklady na cestu
Na benzínu jsme propálili 73 000 Kč, za údržbu, oleje a náhradní díly okolo 30 000 Kč. I
když jsme spoustu času strávili pod stanem, ubytování nás stálo 75 000 Kč a projedli a
propili jsme více než 130 000 Kč.
Dalších 50 000 Kč zmizelo za nákupy, pohledy, suvenýry a celkově udržování nás v co
možná nejvíce lidském stavu. Za aktivity a vstupy jsme nechali jen 30 000 Kč, což se v
porovnání s ostatními čísly opravdu ztratí.
Zbytek peněz padnul na cestovní náklady jako jsou víza, agentury, kontejnery a poplatky,
což dohromady bylo kolem 250 000 Kč. Když se připočtou různé malé výdaje a případně
věci, které jsme si nezaznamenali, můžeme se bavit o částce mezi sedmi a osmi sty tisíci
za 14 měsíců cestování ve dvou na motorkách přes půl světa.
Cesta do Austrálie na
čezetách začala 2. září
2015
v
moravskoslezském
Brušperku, skončila 6.
listopadu
2016
v
australském Perthu.
Autoři: pro iDNES.cz,
Marek Vantuch

Zdroj:
http://cestovani.idnes.cz/na-cezetach-do-australie-0w8-/rady-nacestu.aspx?c=A161221_144807_kolem-sveta_hig
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